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1. Introdução
O manual de formação “A Promoção dos Direitos das Crianças Privadas de Cuidados Parentais” foi
elaborado no âmbito do projeto Elfo, com cofinanciamento da Comissão Europeia – Direção Geral da
Justiça e dos Consumidores, Programa Direitos, Igualdade e Cidadania. Este projeto transnacional
contou com uma parceria composta por diferentes entidades: DCI Itália - Defence for Children Itália
(coordenação); DCI Espanha- Defence for Children; Centro de Estudos para a Intervenção Social
(Portugal); ARSIS (Grécia) e Pulse Foundation (Bulgária).
Em cada um dos países existiu também uma parceria com uma entidade pública: Câmara Municipal
de Génova (Itália); Serviços regionais de assistência à Infância (Espanha); Comissão Nacional de
Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (Portugal); Direção de Bem-estar Social,
Região da Macedónia Central (Grécia) e Direção Regional de Assistência Social Pernik (Bulgária).
O presente manual estabelece os conteúdos e metodologias que foram ensaiadas pelos diferentes
parceiros europeus na formação do Projeto ELFO.
Esta formação, que se define como uma formação de base, tem como principal objetivo
proporcionar um "mapa" de referência para quem intervém em "territórios" da proteção das
crianças, através de uma abordagem holística baseada nos direitos das crianças.
Tal mapa deve ser entendido como uma iniciação, para potenciais tutores/representantes
legais/famílias de acolhimento ou para qualquer cidadão ou cidadã que, por diferentes razões e
circunstâncias, podem (vir a) desempenhar um importante papel na proteção das crianças privadas
de cuidados parentais e na promoção dos seus direitos.
O propósito da formação não é especializar o/a cidadã/o em temas específicos, mas proporcionar
uma perspetiva abrangente sobre seu papel, responsabilidades e funções privilegiadas para a
realização dos direitos da criança. Tal papel, não pode deixar de se centrar na pessoa da criança, sem
ignorar os relacionamentos e interações que a criança necessariamente estabelece com uma
variedade de atores que a rodeiam e que devem visar também promover o seu melhor interesse.
A decisão de se tornar tutor/representante legal/família de acolhimento, ou simplesmente ‘guardiã
ou guardião’ dos direitos da criança, deve estar associada a uma vontade de entrar num processo de
formação contínuo, bem como, de assumir uma postura de diálogo e reflexão com os outros atores
que, em diferentes dimensões, são relevantes para o bem-estar da criança.
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A abordagem metodológica da formação conduz os/as participantes a uma identificação e
relacionamento com histórias de criança afirmando-se, assim, a centralidade não apenas dos/as
‘aprendentes’ mas também das crianças.
Por outro lado, a partir do quadro dos direitos da criança, a formação conduzirá à identificação de
contextos específicos e situações nas quais a pessoa tutora/representante legal/família de
acolhimento, ou ‘guardiã’, que desempenha ou possa vir a desempenhar um papel na proteção e
promoção do superior interesse da criança.
Como já foi referido, a formação do Projeto ELFO foi experimentada nos vários países parceiros onde
a realidade da desproteção das crianças assume contornos distintos, o que deu origem a diferentes
enfoques.
Em Itália e Grécia as crianças migrantes não acompanhadas foram o principal enfoque da formação.
Na Bulgária e Portugal, sem esquecer aquela realidade emergente, as crianças que sofrem abusos,
maus-tratos ou que, por qualquer outro motivo, estão privadas de cuidados parentais constituíramse como o principal objeto de reflexão das atividades formativas realizadas.

2. Objetivos
O objetivo geral da formação pode definir-se como: Melhorar a qualidade da proteção das
crianças vítimas, ou potenciais vítimas de qualquer tipo de violência, capacitando representantes
legais, famílias de acolhimento e outras pessoas que desempenham, ou podem vir a desempenhar
um papel importante na vida destas crianças, para uma efetiva promoção dos direitos da criança.
Este objetivo pode desdobrar-se em objetivos específicos que se podem organizar de acordo
com as seguintes dimensões:

x

Conhecimento

Reforçar o conhecimento sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC).
x

Compreensão

Compreender as orientações da CDC e analisar a experiência profissional e pessoal à luz de uma
cultura baseada nos direitos humanos e no reconhecimento da criança como o centro da
intervenção.
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x

Prática

Potenciar a partilha de experiências e estimular capacidades para o uso da CDC como instrumento de
orientação das práticas e ferramenta de análise crítica dessas mesmas práticas.
x

Posicionamento

Destacar como as escolhas que fazemos podem ser orientadas pela promoção dos direitos humanos
e, mais especificamente, pela promoção dos direitos das crianças.

3. Quem são as pessoas destinatárias da formação
Constituem-se pessoas destinarias da formação ELFO, qualquer cidadã ou cidadão que esteja
interessada/o em melhorar conhecimentos e competências de modo a se sentir melhor preparado/a
para ser tutor, família de acolhimento ou desempenhar um papel importante enquanto
representante legal e promotor/a dos direitos das crianças que, por alguma razão, estão privadas de
cuidados parentais e carecem de proteção.

São também destinatárias pessoas que já sejam tutoras ou responsáveis por famílias de acolhimento
ou outras pessoas são responsáveis pela proteção de crianças com medidas de promoção e proteção.
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4. Princípios metodológicos da formação

x

Equilíbrio entre a teoria e a prática

A formação deve ter em conta os conhecimentos, experiências e vivências dos/as participantes.
Incentiva-se a participação de cada pessoa, respeitando os seus contributos e promovendo um clima
de confiança e comunicação aberta.
Pretende-se, também, com o desenvolvimento das sessões, construir uma relação entre quem
dinamiza a formação e quem nela participa e entre os/as próprios/as participantes. Pretende-se, por
um lado, ir adaptando o discurso que orienta a formação e, por outro, facilitar a trocar de
experiências e a explicitação de dúvidas, ansiedades e até de preconceitos, se os houver.
Para se ser tutor/representante legal/família de acolhimento ou guardião/ã não é necessário ter uma
formação profissional específica por isso é importante que, simultaneamente, a formação deve
apresentar a complexidade dos problemas e valorizar a teoria como a base essencial para uma
prática adequada e efetiva.

x

Interação

A sala de formação deve estar disposta em círculo. Esta configuração constitui-se como um símbolo
da interação que se pretende estabelecer entre o conhecimento e a compreensão do conhecimento
adquirido de modo a que o mesmo se transforme em prática; da interação no seio do grupo.

x

Métodos ativos

O processo de formação envolve um método expositivo combinado com metodologias mais ativas,
envolvendo discussões e grupos de trabalho.

x

Formação contínua

Nas sociedades atuais, a formação de pessoas adultas deve ser entendida como um processo
contínuo. Um processo contínuo de aprendizagem implica que se desenvolva, nas pessoas
participantes de uma experiência formativa, uma abertura a novos conhecimentos e, sobretudo, uma
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capacidade para considerar tais conhecimentos como uma matriz para uma reflexão constante sobre
as suas experiências passadas e sobre as novas experiências.

x

Supervisão

A formação pode dar origem a uma supervisão. A pessoa participante (tutor/representante
legal/família de acolhimento ou guardiã/ão) deve encontrar nessa supervisão um suporte constante
nas funções difíceis que está a desempenhar. Ao mesmo tempo, os momentos de supervisão podem
ser um meio para a criação de uma ‘comunidade de prática’ capaz de apoiar, mas também de
monitorizar as várias experiências destinadas a garantir o superior interesse da criança.
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5. Elenco modular
O programa de formação inicial compreendia um total de 12 horas, distribuídos em 3 módulos, tendo
havido uma adaptação realizada por cada parceiro, de acordo com as especificidades nacionais.
Desta adaptação resulta, para Portugal, um programa composto por 16 horas e 4 módulos. Estes
módulos de formação constituem-se como unidades com alguma independência podendo-se compor
diferentes conjuntos de módulos em função das características dos/as participantes e da situação
das criança que se tenha como referência na atividade formativa. A formação pode ainda acomodar
outros módulos que a completarão, conduzindo, por exemplo a um aprofundamento das dinâmicas
migratórias e da interculturalidade.
Módulo 1: Promoção dos Direitos da Criança (4h)
Temas:
x

A infância como construção social

x

A Convenção sobre os Direitos da Criança – uma nova perspetiva

x

Descobrir as diferentes necessidades da criança, a sua interligação e evolução ao longo da
vida

x

Das necessidades aos direitos

x

Aplicação prática de uma abordagem baseada nos direitos da criança

Objetivos:
x

Compreender a infância como uma construção social;

x

Reconhecer as necessidades universais das crianças exigidas para uma saúde e um
desenvolvimento ideais;

x

Reconhecer as principais diferenças entre uma abordagem baseada em necessidades e uma
abordagem baseada em direitos;

x

Reconhecer o papel das pessoas adultas na verificação dos direitos da criança;

x

Conhecer a Convenção sobre os Direitos da Criança e a sua perspetiva inovadora sobre a
infância e as crianças;

x

Compreender como usar os princípios da CDC para determinar, orientar e desempenhar
papéis e funções de um tutor/representante legal/família de acolhimento ou guardião/ã.
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Módulo 2: Os ELFOS do Sistema de Proteção em Portugal – principais aspetos para
compreender a proteção das crianças privadas de cuidos parentais (4h)
Temas:
x

O sistema de proteção português – como funciona?

x

Crianças privadas de cuidados parentais em Portugal, colocadas em acolhimento

x

As crianças privadas do seu meio familiar na Convenção sobre os Direitos da Criança

x

Os ELFOS do sistema de proteção português

x

Discutir as qualidades e competências dos ELFOs

Objetivos:
x

Conhecer como é que é definida a figura de tutor, padrinho civil e família de acolhimento;

x

Conhecer os principais traços do Sistema de promoção e proteção das crianças;

x

Ser capazes de distinguir risco de perigo;

x

Compreender a importância do seu papel e ter consciência da essencialidade de certas
características que podem ser desenvolvidas.

Módulo 3: Os princípios fundamentais dos direitos da criança e o papel dos ELFOS na sua
implementação (4h)
Temas:
x

Os princípios fundamentais da CDC como estratégias para assegurar o bem-estar e a
proteção da criança

x

O superior interesse da criança

x

Vida, sobrevivência e desenvolvimento

x

Não discriminação

x

Participação

x

Implementação prática do princípio da participação

Objetivos:
x

Conhecer como os princípios fundamentais dos direitos da criança.

x

Reconhecer a importância desses princípios na verificação dos outros direitos.

x

Identificar estratégias para a implementação desses mesmos princípios.
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Módulo 4: Vulnerabilidades, riscos e o papel do ELFO na construção da resiliência (4h)
Temas:
x

Dependência, vulnerabilidade, resiliência e contextos

x

Que riscos enfrentam as crianças privadas de cuidados parentais?

x

Formas de violência

x

Ser ELFO de uma criança vítima de violência

x

A narrativa e o papel do ELFO no empoderamento e construção da resiliência

x

Compreender a diferença entre riscos, vulnerabilidade e fatores de proteção.

x

Compreender os desafios que significam o acolhimento de crianças.

x

Valorizar a capacidade de escuta e a importância da narrativa

Objetivos:
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6. Objetivos específicos, conteúdos e atividades

6.1. Módulo 1: Promoção dos Direitos da Criança (4h)
Este Módulo configura a base conceptual para que as pessoas participantes possam avaliar a situação
da criança e organizar as suas próprias funções enquanto tutores/representantes legais/famílias de
acolhimento ou guardiões / guardiãs. Ao participar neste módulo de formação, as pessoas devem ser
capazes de:
x

Compreender a infância como uma construção social;

x

Reconhecer as necessidades universais das crianças exigidas para uma saúde e um
desenvolvimento ideais;

x

Reconhecer as principais diferenças entre uma abordagem baseada em necessidades e uma
abordagem baseada em direitos;

x

Reconhecer o papel das pessoas adultas na verificação dos direitos da criança;

x

Conhecer a Convenção sobre os Direitos da Criança e a sua perspetiva inovadora sobre a
infância e as crianças;

x

Compreender como usar os princípios da CDC para determinar, orientar e desempenhar
papéis e funções de um tutor/representante legal/família de acolhimento ou guardião/ã.

Planificação das sessões
Acolhimento (10 minutos)
Boas vindas aos/às participantes, introdução muito curta e rápida do projeto e da formação.
Esta sessão zero visa apenas receber os/as participantes na sala agradecendo a sua presença e
enquadrar a atividade formativa apresentando os objetivos gerais e a metodologia de trabalho.
Introdução pessoal e biográfica dos/as participantes (20 minutos)
Esta primeira sessão de introdução é muito importante por diferentes motivos que podem ser
enunciados pelo/a formador/a logo após a atividade:
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a) Embora todas as pessoas tenham sido crianças há, em geral, uma dificuldade em lembrar a nossa
infância e a importância que certas coisas, ou momentos, assumiram ao longo da nossa própria vida.
Essa falta de ‘memória’ pode determinar a capacidade de interagir e relacionar-se com crianças ou
jovens e entender seu ponto de vista.
b) Se quisermos considerar a centralidade da criança e sua história, também devemos considerar que
a nossa história é uma dimensão determinante naquilo que hoje somos e no modo como
estabelecemos relações. Quando assumimos um determinado papel ou função (mesmo como
tutores/representantes legais/famílias de acolhimento ou guardiões/ãs) a nossa história também
estará presente.
c) A formação deve proporcionar o estabelecimento de relações pessoais, para além das profissionais.
O facto de apresentarmos uma pequena parte da nossa história pessoal ajudará a "quebrar o gelo" e
a criar referências comuns entre os/as participantes dado que, na maioria das vezes, a narração de
uma pequena história pessoal pode remeter para as lembranças das pessoas que passaram por
experiências semelhantes.
f) O facto de se começar a formação com um exercício biográfico pode ajudar as/os participantes a
entender que a capacidade do tutor / representante legal /família de acolhimento ou ‘guardião/ã’
exercer bem as suas funções tem muito a ver com a capacidade de compreender holísticamente uma
criança. Esta capacidade pode inclusivamente ser mais importante do que conhecimentos ou
competências profissionais.
e) A memória é uma dimensão dinâmica e uma mesma história pode ser lembrada de maneira
diferente de acordo com o ambiente onde estamos, com as pessoas que temos ao redor e também
com a fase da vida que se está a viver. Este facto, leva-nos a pensar que não devemos rotular ou
categorizar crianças apenas em relação ao problema que elas estão a enfrentar num determinado
momento.
d) Por todas as razões enunciadas, pedimos aos/às participantes para narrar uma pequena parte da
sua história. A narrativa deve ser escutada em interferência de preconceitos ou juízos de valor.
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Atividade 1 – Um momento significativo da minha vida
x

Solicitar às/aos participantes que recordem de um momento, ou acontecimento, significativo
das suas vidas, na fase entre os 0 e os 18 anos.

x

Pedir que escrevam num post it apenas uma palavra que possa evocar o momento /
acontecimento identificado.

x

Após cerca de 5 minutos o/a formador/a convida os/as participantes a colar os post it no
flipchart.

x

Depois de todos os post it estarem colados o/a formador/a escolhe uma das palavras e pede
à pessoa que a escreveu para dizer: Nome; Profissão; Relatar o momento / evento que
escolheu; Outra informação que queira partilhar.

O/a facilitador/a também deve fazer o exercício e ser o/a primeiro/a a iniciar a conversa para servir
como modelo de referência para as outras pessoas.
Com esta atividade o/a facilitador/a deve começar a ciar um ambiente de aprendizagem mútuo,
amigável e estimulante, uma vez que nunca foi construído antes entre as pessoas.
Os/as participantes não devem ser apressados ao longo do exercício e o/a facilitador/a não deve estar
preocupado/a com o tempo. Deve ouvir e relacionar-se com as narrações dos/as participantes bem
como tentar estabelecer possíveis relações entre os diferentes momentos/acontecimentos evocados.
A conclusão da apresentação deve sublinhar que exercer funções de proteção de uma criança deve
ser algo com significado nas nossas vidas; deve ser algo que faça sentido na nossa própria história de
vida.
A folha onde foram colados os post it deve permanecer afixada na parede da sala de formação.
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Tema 1: A infância como construção social (30 minutos)
Para melhor uma melhor compreensão da inovação que constitui a perspetiva introduzida pela
Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) o/a facilitador/a deve começar por propor aos/às
participantes refletirem sobre o que é para eles/elas a infância, ou como definiriam o que é ser
criança. Para facilitar este processo o/a facilitador/a apresenta a atividade seguinte.

Atividade 2 – Conceitos de infância
O/A

facilitador/a constitui grupos de trabalho e distribui, para análise e apreciação dos grupos,

imagens de crianças de diferentes épocas (as imagens podem ser iguais ou diferentes para cada grupo
de trabalho). As questões a debater são:
i)

As diferentes épocas retratadas nas imagens correspondem, ou não, a diferentes
conceções sobre a infância?

ii)

Como é que, em cada época, os/as formandos/as julgam que eram percebidos os direitos
da criança?

iii)

Como é que as crianças, em cada época, seriam entendidas: como elementos passivos ou
como agentes ativos a quem era reconhecido o direito à participação.

Quando as sessões se dirigem a participantes a pessoas com baixos níveis de instrução, após a
distribuição das imagens por cada grupo de trabalho, sugere-se que as perguntas sejam formuladas
do seguinte modo:
i)

Escolham, por favor, duas fotos.

ii)

Para cada uma das fotos, imaginem como era a vida das crianças que nelas aparecem.

iii)

Como é que acham que era a vida dessas crianças? Acham que essas crianças podiam dar
a sua opinião? Acham que se falava em direitos da criança?

Após a exposição das ideias trabalhadas em cada um dos grupos, o debate gerado deve salientar:
x

A evolução ao longo dos tempos das conceções sobre a infância e sobre os diferentes papéis
das crianças na sociedade.

x

Fatores económicos, sociais e culturais contribuem para a existência de diferentes conceitos
de criança em diferentes comunidades.
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x

A possibilidade de numa mesma época continuarem a existir vários conceitos sobre a infância
e diferentes perspetivas sobre os direitos da criança (por exemplo, em diferentes regiões do
mundo; em diferentes culturas e meios sociais.).

x

A infância, e as crianças, só podem ser compreendidas por referência ao contexto social onde
se inserem / ao meio em que vivem (família, sociedade, país…).

Tema 2: A Convenção sobre os Direitos da Criança – uma nova perspetiva (20 minutos)

Retomando o objetivo da formação “Compreender os princípios e as disposições da Convenção sobre
os Direitos da Criança (CDC) enquanto ‘mapa’ de referência para avaliar, planear e promover a
proteção das crianças e os seus superiores interesses” o/a formador/a deve questionar os/as
participantes sobre o seu conhecimento acerca da CDC.
Observação: A formulação desta pergunta deve ter em consideração o tipo de grupo e pode ser
desnecessária se a formação tiver sido precedida pelo preenchimento de um questionário de
avaliação de conhecimentos sobre os direitos da criança, por parte dos/as participantes.
Se o conhecimento do grupo sobre a CDC for muito reduzido, o/a formador/a deve salientar as ideias
principais que se apresentam em seguida. Poderá fazê-lo recorrendo ao apoio de slides de power
point. Se o grupo revelar um bom conhecimento da CDC o/a facilitador/a deve utilizar os contributos
dos/as participantes para apresentar as seguintes ideias:
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x

A Convenção sobre os Direitos da Criança foi adotada pela Assembleia Geral nas Nações
Unidas em 20 de novembro de 1989 e ratificada por Portugal em 21 de setembro de 1990.

x

O documento define que criança é todo o ser humano com menos de 18 anos.

x

A CDC inaugura uma nova conceção de criança reconhecendo que as crianças como sujeitos
de direitos.

x

As crianças têm direitos porque são seres humanos. A Convenção sobre os Direitos da Criança
inscreve-se na lógica da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

x

A perspetiva da CDC implica que as crianças sejam entendidas como:
o Pessoas em desenvolvimento;
o Sujeitos de direitos e esses direitos são reconhecidos na legislação e nas políticas públicas;
o Elementos com voz e com participação;
o Agentes ativos de mudanças (na família, nas organizações; na sociedade em geral).

x

Contrária a este entendimento, enunciado pela CDC, está uma conceção de infância que vê as
crianças como:
o Seres incapazes e sem opinião;
o Objetos de proteção;
o A noção de direitos está ausente.

Em Portugal a ratificação da CDC orientou o novo modelo de proteção de crianças e jovens em risco,
em vigor desde janeiro de 2011 com a publicação da Lei nº147/99 de 1 de Setembro. A Lei reflete a
CDC nos princípios orientadores da intervenção e na definição de criança.
Trabalhar na promoção dos direitos da criança, é trabalhar na promoção dos direitos humanos. Esta
abordagem pode ser entendida através da imagem de um arco que suporta um edifício. 1 Quem
trabalha na promoção dos direitos da criança pretende promover famílias, comunidades e sociedades
fortes e solidárias. Ao promover direitos, promove-se também a ideia de deveres e obrigações.

1

A imagem do “arco dos direitos humanos” foi concebida por Marie Wernham (2007).
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Fonte: UNICEF (2014) Child Rigths Education Toolkit: Rooting Child Rigths in Early Childhood Education, UNICEF, Geneve.
Disponível em: https://www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_FINAL_web_version170414.pdf. Último acesso em
18/11/2018.

Ao considerarmos as crianças como sujeitos de direitos surge o dever das famílias, das comunidades,
dos/as profissionais e do Estado como tendo responsabilidades no que diz respeito à satisfação
daqueles direitos. Por outro lado, promove-se, também, as competências dos sujeitos relativamente à
consciência dos seus direitos, à noção de que se é parte integrante de uma comunidade com a qual
também se tem responsabilidades.

Tema 3: Descobrir as diferentes necessidades da criança, a sua interligação e evolução ao
longo da vida (75 minutos)
Pretende-se agora olhar para as necessidades das crianças; necessidades que, uma vez satisfeitas,
devem contribuir para o seu pleno desenvolvimento. Para iniciar esta reflexão o/a facilitador/a
propõe o desenvolvimento da seguinte atividade.
Atividade 3 – Identificar necessidades
O/a facilitador/a pede que os/as participantes se dividam em grupos de 4/5 pessoas e distribui
imagens de crianças de várias idades e, aparentemente, de diferentes origens geográficas e sociais –
crianças dos 0 aos 18 anos; uma imagem por grupo. O/A facilitador/a pede, em seguida, que cada
grupo reflita e identifique as necessidades da(s) crianças que se encontram nas fotos.
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O facilitador/a desenha no meio do flipchart uma criança
e pede a cada grupo que partilhe as necessidades que foram identificadas e vai escrevendo, no
flipchart em torno da imagem desenhada, os contributos dos/as participantes.
Quando terminarem os contributos dos diferentes grupos, o/a facilitador/a pode verificar se foram
referidas necessidades como: brincar; sonhar; trabalhar…
O que são necessidades?
No final facilitador/a deve discutir as seguintes questões:
x

As necessidades das crianças não são carências. Necessidades é tudo aquilo que concorre
para o desenvolvimento harmonioso de uma criança, tal como refere a CDC. Por vezes,
estamos muito centrados em crianças de contextos particularmente vulneráveis e apenas
vislumbramos no que está por satisfazer e ignoramos, em geral, o que é necessário para
crescer.

x

Uma pergunta de reflexão que poderia ser colocada ao grupo é se as necessidades
destacadas pelo exercício serão muito diferentes se estivéssemos a pensar em pessoas
adultas. Dependendo da resposta e esta é provável que seja “ não é assim tão diferente” o/a
facilitador/a deve tentar articular a informação recolhida com o primeiro exercício realizado
sobre a própria infância de cada participante. Para um tutor/representante legal/família de
acolhimento / pessoa idónea o repensar a sua própria infância pode ser importante para uma
maior compreensão e empatia com a criança.

x

Um terceiro elemento a salientar é que todas as crianças têm as mesmas necessidades, em
todas as idades e em todos os contextos – as necessidades das crianças são universais. A sua
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importância, ou grau de priorização é que se pode ir alterando com a idade. Por exemplo, a
necessidade de informação, nomeadamente de informação sobre a vida sexual, é uma
necessidade que começa a surgir na adolescência. Será importante também distinguir entre
necessidades e desejos (por exemplo: comida é a necessidade, peixe será o desejo) ou, dito
de outra forma, as necessidades são universais o modo de as concretizar pode ser diferente e
variar em função dos contextos culturais e sociais. Outro exemplo: será importante que todas
as crianças tomem o pequeno-almoço, mas um pequeno-almoço de qualidade não tem que
se composto, para todas, dos mesmos ingredientes.
x

Outra ideia que deve ser reforçada, que decorre da questão anterior, é a de que todas as
necessidades estão relacionadas e que a sua interligação é fundamental para uma resposta
adequada. Com frequência, há uma tendência para as necessidades físicas (ou básicas) serem
priorizadas em detrimento de outras. Claro que sem alimentação não há dúvida de que a
criança morre mas a certeza é que uma criança sem acesso à educação, sem poder brincar,
não consegue realizar o seu potencial.

x

São as pessoas adultas que têm a obrigação de satisfazer as necessidades das crianças. As
crianças pela sua idade, vulnerabilidade e falta de autonomia, estão dependentes das pessoas
adultas para a satisfação das suas necessidades. Isto cria uma responsabilidade nas pessoas
adultas no que diz respeito à criação de condições para que tal seja cumprido. Esta não é
apenas uma responsabilidade das famílias, é também uma responsabilidade de quem, por
várias razões substitui a família de origem da criança (temporária ou definitivamente) e do
Estado no que diz respeito à definição de políticas públicas com impactos no
desenvolvimento das crianças (saúde, habitação, transporte, ambiente, educação…).

Nesta fase facilitador/a deve solicitar exemplos, por parte dos/as participantes, que permitam ilustrar
esta interdependência das diferentes necessidades. Se necessário, apoiar a reflexão com as seguintes
situações:
x

As crianças precisam de educação mas sem alimentação adequada o desenvolvimento do seu
cérebro pode ficar comprometido e não elas têm energia suficiente para se concentrarem.

x

As crianças precisam de se alimentar mas para crianças que sofreram experiências de abusos
por parte de pessoas adultas será mais difícil desenvolverem todas as suas capacidades. Para
estas crianças, promover os seus direitos não poderá passar apenas por lhe providenciar
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alimentação e alojamento, haverá que restabelecer, nomeadamente, a confiança desta
criança nas pessoas adultas.
x

As crianças precisam de acesso a cuidados de saúde, designadamente de cuidados primários.
Mas viver em alojamentos condignos, com água canalizada e saneamento, é igualmente
importante para a prevenção de certas doenças.

Categorizar necessidades
As necessidades das quais se tem estado a falar serão todas do mesmo tipo? Para responder a esta
questão o/a facilitador/a pode lançar outra atividade.
Atividade 4 – Categorizar necessidades
O/A facilitador/a entrega aos/às participantes cartões com as necessidades que em baixo se
identificam (os cartões podem ter apenas palavras; apenas desenhos ou por palavras e desenhos,
consoante o grupo de participantes). Em seguida, pede que os/as participantes que tentem agrupar
as necessidades de acordo com afinidades que lhes encontrem. Os cartões serão “arrumados” no
flipchart (é necessário cola em spray para facilitar a adesão dos cartões).

x

Alojamento
adequado

Fonte: Resiland

x

Saneamento,
higiene

Fonte: UNICEF
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x

Amor, carinho

Fonte: Alamy

x

Proteção do abuso
e mau trato

Fonte: UNICEF

x

Acesso aos serviços de saúde

Fonte: UNICEF

x

Acesso à informação

Fonte: UNICEF

x

Acesso à educação

Fonte: UNICEF
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x

Ser ouvida / Participar

Fonte: UNCEF

x

Tempo para
brincar

explorar,

relaxar,

Fonte: UNICEF

Depois dos cartões serem “arrumados” no quadro, de acordo com a opinião dos/as participantes o/a
facilitador/a apresentar a tipologia das necessidades (ver imagem em baixo) e, se necessário ajustar
categorização anteriormente feita.

Físicas

Sociais,
Económicas,

Espirituais

Culturais

P
Ps
Psicológicas,
siccológ
Intelectuais,
Emocionais
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x

Necessidades físicas: abrigo; cuidados de saúde; água e saneamento básico; proteção da
poluição ambiental; alimentação adequada; vestuário adequado; proteção da violência, da
exploração e abusos; oportunidades para o desenvolvimento das capacidades motoras.

x

Necessidades sociais, económicas e culturais: conhecimento e respeito pela língua, religião e
culturas próprias; existência de ambiente social e económico estável; acesso a orientação e
apoio adequados; acesso a uma educação, ao recreio e à amizade de qualidade; proteção do
preconceito e da discriminação; trabalho gratificante e capacitante.

x

Necessidades psicológicas, incluindo intelectuais e emocionais e a necessidade de poder
exercer o direito de escolha: ambiente familiar estável; sentimento de identidade e de
pertença; informação e estimulação adequadas à idade; existência de oportunidades para ser
ouvida e a sua opinião seja tida em consideração; estimulação para a resolução de problemas
e desenvolvimento do pensamento crítico; sentimento de autoestima; valorização por parte
de outrem; capacidade de contribuir e influenciar a sua vida de forma positiva; existência de
oportunidades para fazer escolhas e desenvolver o talento cognitivo e o potencial criativo.

x

Necessidades espirituais: exploração, reconhecimento e apreciação da natureza da vida, da
humanidade e do universo - do que está para além do tempo e do mundo material, e a
possibilidade de conexão com o infinito e o derradeiro.

Tema 4: Das necessidades aos direitos (15 minutos)
Para apresentação do tema o/a facilitador/a deve apresentar as seguintes ideias:

Afirmou-se que as necessidades das crianças são universais. Estas aplicam-se a crianças de todos os
ambientes socioeconómicos e culturais, independentemente desta criança ser oriunda da África
subsariana, do Brasil ou da Suécia. As crianças necessitam de um seio familiar estável, de alimentação
adequada, de educação e de respeito pelas suas capacidades. Foi dito que a satisfação de todas as
necessidades é essencial à saúde e ao desenvolvimento ideais das crianças e que, porquanto, estas
são interdependentes, nenhuma deverá ter precedência sobre as restantes. No entanto, como foi
afirmado, as necessidades das crianças não poderão ser satisfeitas sem o envolvimento das pessoas
adultas que, para isso, devem criar as condições necessárias.
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A aceitação da ideia de que as pessoas adultas têm responsabilidade, ou a obrigação, de satisfazer as
necessidades das crianças levou à aceitação, por parte da comunidade internacional de que todas as
crianças têm o direito à satisfação das suas necessidades. Por outras palavras, as crianças têm
direitos.

É esse o reconhecimento feito pela Convenção sobre os Direitos da Criança cujos direitos enunciados
podem ser organizados em quatro áreas: Sobrevivência - Desenvolvimento – Proteção – Participação.

Sobrevivência (artigos 6, 23 – 27)

Desenvolvimento (artigos 6, 27 – 31)

Considera-se a satisfação de todas as
necessidades biológicas e primárias para
o desenvolvimento pessoal, tais como a
disponibilidade de comida, alojamento e
cuidados de saúde.

Enquadram-se aqui os direitos inerentes à
satisfação das necessidades de desenvolvimento
pessoal, ao nível cognitivo, emocional, cultural e
social. Ou seja, necessidades educacionais, de
mediação cultural e de valorização da cultura e da
religião, as necessidades associadas ao brincar e ao
estabelecimento de relações sociais.

Proteção (artigos 19 - 22 e 32 – 37)

Participação (artigos 12 – 17)

Neste grupo são tidas em consideração a
satisfação de necessidades associadas a
vulnerabilidades específicas. Esta noção
inclui prevenção, reabilitação e
capacitação. Dá-se particular atenção aos
fenómenos de abuso, tratamento
l
lê
áf
l
ã

É considerado a satisfação de necessidades
relacionadas com a possibilidade de exercer as
competências pessoais e determinar as suas
condições de vida, incluindo o direito à informação
e participação.

E, tal como se enunciou para as necessidade, também os direitos humanos, são interdependentes e
estão interrelacionados. Nesta fase o/a facilitador/a pode propor uma atividade simples:
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Atividade 5 – A “cadeira dos direitos da criança” 2
O/a facilitadora pede ao grupo que se constitua em subgrupos de 4/5 pessoas e distribui aos mesmos
um saco com peças de “Lego” de quatro cores diferentes e uma peça maior que possa vir a ser usada
como tampo de um banco. De seguida, o/a facilitador/a pede aos/às participantes que construam,
com as peças, um banco sendo que cada pé deve ter uma cor diferente e deve corresponder a uma
área dos direitos da criança. Devem imaginar que sentada no banco está uma criança. Depois disso,
o/a facilitador/a pede que os/as participantes identifiquem a área que considerem ser a menos
importante e a retirem da peça construída. O que acontece de seguida? Como é evidente, o banco
desequilibra-se.

O/A facilitador/a deve concluir, então, referindo que as necessidades das crianças serviram de base à
definição dos direitos enquanto normas amplamente reconhecidas como indispensáveis à saúde e ao
desenvolvimento das crianças, em todas as sociedades. Ou seja, as crianças têm o direito de ver as
suas necessidades satisfeitas, de modo a realizarem todo o seu potencial e esta é uma abordagem
que torna as pessoas adultas responsáveis pelo bem-estar das crianças.

Fonte: Open University / Open Learn CREATE:
http://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=53766&section=3.4.1.
2

Esta atividade inspirou-se na abordagem ‘table leg test’ apresentada em Unicef (2014) Child Rights Education Toolkit:
Rooting Child Rights in Early Childhood Education, Primary and Secondary Schools. Disponível em:
https://www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_FINAL_web_version170414.pdf.
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Por outro lado, tal como se enunciou para as necessidade também os direitos humanos, são
interdependentes e estão interrelacionados. Cada um deles contribui para a realização da dignidade
humana de uma pessoa através da satisfação das suas necessidades. A satisfação de um direito
depende, totalmente ou em parte, da satisfação de outros.

Durante a discussão do tema, ou no final, deve ficar claro que:
x

Os direitos “são mais fortes” do que as necessidades porque implicam uma obrigação.

x

As crianças como sujeitos de direito devem ser consideradas como “atores sociais”.

x

As pessoas adultas, incluindo tutores/famílias de acolhimento/pessoas idóneas e ELFOS, em
geral, são responsáveis por promover os direitos da criança e proteger contra eventuais
incumprimentos a este nível.

x

Ao reformularmos a nossa abordagem passando de uma identificação de necessidades para a
verificação de direitos, estamos a contribuir, de modo mais decisivo, para o desenvolvimento
saudável e integral da criança.

Tema 5: Aplicação prática de uma abordagem baseada nos direitos da criança (60
minutos)
Nesta fase final da sessão pretende-se que os/as participantes pensem em determinadas situações na
perspetiva dos direitos da criança. Para isso propõe-se começar com a reflexão em torno de algumas
situações.
Atividade 6 – Estudos de caso
A partir do grupo constituem-se, aleatoriamente, grupos mais pequenos de, no máximo, 5 pessoas.
Cada grupo recebe uma folha com um caso (ver em baixo alguns exemplos) e, a partir daí, pede-se
para, em 45 minutos:
x

Ler e compreender o caso e decidir como se iriam relacionar com a criança para entender
melhor a sua situação;

x

Identificar as necessidades/direitos que estão em causa e definir as ações que devem ser
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levadas a cabo para que tais necessidades sejam satisfeitas e os direitos verificados.
x

Identificar quais os atores do sistema que deverão estar envolvidos, incluindo as
responsabilidades da pessoa “guardiã” (tutor / padrinho civil / família de acolhimento /
pessoa idónea).

Observação: Propostas de casos para serem analisados debate são apresentadas em baixo. No
entanto, outra abordagem metodológica pode passar por pedir aos/às participantes que recordem
um caso concreto de uma criança sobre a qual tenham tido conhecimento e possa ser interessante
para o debate em questão
Cada grupo apresentará em plenário o caso e os resultados das reflexões desenvolvidas (5/10
minutos para cada grupo). O/a formador/a deve apoiar e comentar de forma sucinta a apresentação
tentando fazer a ponte com o “mapa de necessidades/direitos”, bem como com a necessidade de
interligar elementos e identificar sistematicamente a relação entre as coisas.
A sessão encerrará deixando as seguintes recomendações:
x

Cada caso é diferente, pois cada um/a tem uma história diferente. As respostas devem ser
sempre baseadas nas particularidades de cada criança, valorizando a sua história.

x

A perspetiva da criança deve sempre ser levada em consideração.

x

A pessoa adulta e, no caso, o tutor/representante legal/família acolhimento / pessoa idónea
desempenha uma função única para promover o superior interesse da criança para que esta
se sinta integrada no seu contexto;

x

O tutor/representante legal/família acolhimento / pessoa idónea deve ter competências ao
nível do saber, saber ser e saber fazer pois o historial de cada criança necessita de uma
pessoa que tenha estas dimensões trabalhadas para apoiar a criança.

Este logotipo pode criar a oportunidade da criança explicar a sua história e ao mesmo tempo pode
permitir

estabelecer

uma

relação

de

confiança

com

o

tutor/representante legal/família de acolhimento.
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Algumas propostas de casos para análise
Estes casos podem não ser utilizados todos na mesma sessão. Devem ser escolhidos em função das
características e composição do próprio grupo.
Caso 1
João tem 10 anos e vive com uma família de acolhimento. Na escola fez amizade com uma colega,
Soraia, filha mãe e pai médico. Quando souberam da amizade das duas crianças a família de Soraia
proibiu-a de falar com o João por ele ser uma criança em família de acolhimento.
Caso 2
Na escola, uma professora acusou Daniela de roubar uma coisa da mochila de uma colega em frente
de toda a turma e reportou o incidente ao conselho diretivo que de imediato chamou a polícia. Como
a Daniela está temporariamente entregue aos cuidados de uma pessoa da sua família (foi-lhe aplicada
uma medida de promoção e proteção – confiança a pessoa idónea) foi essa a pessoa que foi chamada
à escola.
Caso 3
Os pais de Sara abandonaram-na quando era muito pequena e Sara foi entregue aos cuidados de sua
tia, nomeada sua tutora pelo Tribunal. Sara sempre viveu numa ambiente pobre mas aplicou-se muito
nos estudos e conseguiu uma bolsa para ingressar a faculdade. No entanto, este caminho de Sara não
foi bem visto pela sua família onde ninguém tinha estudado até tão tarde. Pressionada, Sara acaba
por desistir e começar a trabalhar para ajudar em casa.
Caso 4

O pequeno Rui guardava todas as suas poupanças numa caixa para um dia poder comprar um
Pokémon. Um dia a sua família de acolhimento decidiu usar esse dinheiro para comprar roupa
nova para Rui levar para a escola chamando-lhe a atenção de que isso é que era importante.
Caso 5

Serge é um menino migrante que viajou sozinho, durante meses, até chegar ao local onde agora
se encontra. Fugiu do seu país, em guerra, para escapar à violência. O pai morreu mas a mãe
continua no seu país de origem e deu todo o dinheiro que tinha a Serge para que pudesse trazer
consigo durante a viagem. A viagem, essa, foi dura e Serge enfrentou vários perigos e
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dificuldades. Hoje está num local seguro e tem uma tutora que o protege. Um dia, a sua tutora
foi chamada à escola – uma medida disciplinar sancionatória vai ser aplicada na medida em que
se constatou que Serge trazia consigo uma arma branca o que assustou muito toda a escola.
Caso 6

Mara é uma menina que veio de um país asiático. Ela vive com uma família de acolhimento que
está preocupada porque Mara está a perder peso. A família de acolhimento foi ao pré-escolar
que Mara frequenta e disseram-lhe que a menina se recusa a comer.
Caso 7

Eric tem 16 anos e é originário da Eriteia. Na escola é a única criança deste país e uma das poucas
com pele escura. Alguns colegas chamam-me “cara suja” e no facebook já lhe escreveram
ameaças. Vive com uma família de acolhimento e tem sempre a sensação de que os pais não
gostam tanto dele como das outras crianças da casa.
Caso 8

Francisco tem 11 anos e desde os 8 que vive com uma madrinha a quem foi entregue. Pensa no
pai e na mãe muitas vezes pois já não os vê há muito tempo - desde que está com a madrinha. Na
realidade, não sabe deles e nunca compreendeu o que aconteceu.
Observação
Quando os/as participantes forem maioritariamente pessoas com baixos níveis de instrução os casos
devem ser lidos pelo/a formador/a que pode orientar mais a discussão colocando, nomeadamente, as
seguintes questões:
Caso 1
x
x
x
x
x

Os pais de Soraia tiveram razão ao proibi-la de ser amiga de João?
As crianças têm, ou não, direito de escolher os seus amigos?
Que necessidades / direitos da criança foram aqui postos em causa?
Que conselhos podemos dar a Soraia? E a João?
E a família de acolhimento de João o que pode / deve fazer?

Caso 2
x
x
x

Será que a professora tem o direito de acusar Daniela daquela maneira?
O que é que a professor deveria ter feito? E o conselho diretivo?
E a pessoa da família, o que pode fazer?
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Caso 3
x
x

No caso de Sara, que direito foi violado? Porquê e como?
O que é que a Sara poderia ter feito, neste caso?

Caso 4
x
x
x

Até que ponto as crianças têm, ou não, direito à propriedade?
Será que a família de acolhimento do Rui se apropriou indevidamente das suas poupanças?
O que é que poderia ser feito?

Caso 5
x
x
x
x

Na medida em que não houve nenhum ato de violência praticado, será que a escola falou
com Serge sobre a razão da existência da arma branca?
Será que a tutora sabia da existência da arma?
Que direitos estarão presentes neste caso?
O que pode ser feito, neste caso?

Caso 6
x
x
x
x

Porque será que Mara se recusa a comer?
Porque é que Mara nunca terá falado sobre esta questão com a sua família de acolhimento?
E o pessoal do pré-escolar, agiu bem em nunca ter falado com a família sobre esta questão?
Que direitos estarão aqui em causa?

Caso 7
x
x
x
x

Que direito está em causa na situação de Eric?
O que Eric esta a viver é uma situação de violência, ou não?
O que poderá ser feito pela família de acolhimento?
E pela escola?

Caso 8
x
x
x

Que direito(s) está/estão em causa na situação do Francisco?
Que atores falharam neste processo?
O que pode ser feito para minimizar as saudades de Francisco?

Fonte: Alguns casos foram adaptados a partir de: Children have Rigths. Excerpts from the book” The Foundry Worker and
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the Gardener”of Fr. P. R.ibes, s.j. published by the Gujarat Sashitya Prakash. Disponível em:
http://www.ribessj.org/CHILDREN_HAVE_FUNDAMENTAL_RIGHTS_TO_BE_RESPECTED_BY_ALL.pdf. Último acesso
11/11/2018.

No final da atividade será bom relembrar:
x

Todas as crianças têm direitos independentemente da sua nacionalidade e circunstâncias de
vida.

x

As crianças privadas de cuidados parentais podem ser mais vulneráveis a situações que
colocam em causa os seus direitos, precisando, por isso, de mais apoio, proteção e
orientação.

x

As pessoas responsáveis por crianças privadas dos cuidados parentais (tutores, famílias de
acolhimento, pessoas idóneas e outras) têm obrigações em matéria de direitos humanos e
precisam de (re)conhecer os direitos das crianças.

x

(Re)conhecer os direitos da crianças não é apenas benéfico para as próprias crianças como
constitui um enriquecimento para as pessoas adultas.

x

Uma criança em relação à qual são reconhecidos direitos, é uma criança protegida e o seu
bem-estar e superior interesse será salvaguardado.

x

Cada criança tem a sua história e a forma como sentem acontecimentos vividos difere de
criança para criança.

x

A pessoa cuidadora deve ouvir e valorizar a história da criança e os seus sentimentos.

x

A perspetiva da criança deve ser sempre tomada em consideração.

x

As pessoas responsáveis por crianças privadas de cuidados parentais (tutores, famílias de
acolhimento, pessoas idóneas e outras) são “pontos focais” do sistema de proteção e devem
interagir com outros atores.

Tema 6: Avaliação (10 minutos)
O/A facilitador/a deve encerrar a sessão agradecendo a colaboração e participação do grupo.
Apesar de uma avaliação mais formal dever ser feita no final da formação, o /a facilitador/a deve
fechar a sessão / módulo de trabalho com uma breve avaliação, permitindo ao grupo pronunciar-se
sobre como, na sua opinião, decorreu a sessão.
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Para grupos onde houver maiores dificuldades de expressão, a avaliação pode ser feita recorrendo-se:
o Sistema de smiles – colocar na parede três smiles que representem graus diferentes de
satisfação; distribuir uma pequena etiqueta autocolante a cada participante e pedir para que
a mesma seja colada no smile que melhor manifeste o seu próprio sentimento em relação ao
dia de trabalho.

o Alvo – Desenhar um alvo no flipchart. Disponibilizar canetas de feltro grossas e pedir aos/às
participantes que desenhem um ponto bem visível no alvo. Quanto mais perto do centro o
ponto for desenhado, maior a satisfação do/a participante.
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6.2. Módulo 2: Os ELFOS do Sistema de Proteção em Portugal – principais aspetos
para compreender a proteção das crianças privadas de cuidos parentais (4h)
Este módulo tem como objetivo identificar e discutir os principais aspetos relacionados com a
proteção das crianças privadas de cuidados parentais, em Portugal. Durante o módulo, serão
discutidos alguns casos que conduzirão os/as participantes para uma reflexão sobre o papel dos
tutores e famílias de acolhimento na promoção dos direitos e proteção das crianças. Será ainda
estabelecida a diferença entre risco e perigo, no âmbito do quadro legal português. O papel das
pessoas adultas no sistema de proteção será refletido e um “balanço de competências” será
realizado, de modo a que os/as participantes tomem progressiva consciência do perfil que devem ter
um ator do sistema de promoção e proteção.
No final do módulo os/as participantes devem:
x

Conhecer como é que é definida a figura de tutor, padrinho civil e família de acolhimento;

x

Conhecer os principais traços do Sistema de promoção e proteção das crianças;

x

Ser capazes de distinguir risco de perigo;

x

Compreender a importância do seu papel e ter consciência da essencialidade de certas
características que podem ser desenvolvidas.

Planificação das sessões
Acolhimento (10 minutos)
As sessões devem sempre decorrer num ambiente amigável, não só para melhor se promover a
aprendizagem e a discussão entre pares mas, também, para fazer passar a mensagem de que o ponto
de partida de qualquer relação pode ser determinante.
Atividade 1 – “Eu, nós e os outros”
Como numa segunda sessão todos/as participantes já se conhecerão, o/a facilitador/a pode propor o
“jogo da teia de aranha”. A ideia é ir lançado um novelo de lã (que não deve ser demasiado leve)
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abarcando todos os elementos do grupo. Cada pessoa que agarra o novelo, antes de passar para
outra, deve ficar a assegurar no fio. O novelo deve fazer uma teia. O/A formador/a pede que, quando
cada pessoa agarrar o novelo, diga algo sobre si própria que sendo algo que o/a participante queira
partilhar não deve ser do conhecimento geral, gerando-se assim alguma intimidade entre o grupo.
Recordar o primeiro dia (10 minutos)
O/A facilitador/a deve recordar os principais elementos do primeiro dia de formação refrescando a
memória do grupo. Para tal, pode perguntar quais os aspetos mais importantes da sessão e se ficaram
dúvidas ou algumas questões que queiram ver esclarecidas. Estas podem ser escritas no quadro, de
modo a que, durante a sessão atual, se possa, por vezes, ir estabelecendo relações entre o que vai
sendo abordado e as questões inicialmente colocadas.
Esta é também uma estratégia para colocar os/as participantes no centro da formação e de mostrar
disponibilidade para a escuta.

Tema 1: O sistema de proteção português – como funciona? (60 minutos)
No primeiro módulo foi referido que um dos eixos dos direitos da criança, tal como define a CDC, é o
da proteção.

Sobrevivência

Desenvolvimento

Proteção

Participação

Atividade 1 – De que falamos quando falamos da proteção das crianças?
Em baixo constam os links para três pequenos vídeos que falam de diferentes situações em relação às
quais as crianças devem de ser protegidas.
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x

The Child Labour Experiment:
https://www.youtube.com/watch?v=8gA97UjCOUI. Último acesso 20/11/2018.

x

Council of Europe anti-child abuse campaign
https://www.youtube.com/watch?v=njrBCYIIpKU. Último acesso 20/11/2018.

x

UNICEF niños invisibles:
https://www.youtube.com/watch?v=MQ5OIqIT0pI. Último acesso 20/11/2018.

Antes da sessão o/a facilitador/a deve visionar os filmes e escolher um deles, ou decidir se os vai usar
todos. Já na sessão e, após, o visionamento pelo grupo devem ser debatidas as seguintes questões:
x

Que situações estão subjacentes às imagens do(s) video(s)?

x

Tais situações podem ser consideradas como de violência?

x

Tais situações devem estar incluídas no direito das crianças à proteção? Porquê?

Uma breve síntese dos argumentos e pontos de vista avançados pelo grupo deve ser registada no
flipchart para ser usada mais tarde.
Antes de avançar para o sistema português, o/a facilitador/a deve, no entanto, estabelecer uma
ponte entre os aspetos focados pelo grupo e o que refere a CDC em matéria de proteção das crianças
lembrando a abrangências das questões que são focadas nos artigos que se referem especificamente
à dimensão da proteção
x

O artigo 19 da CDC que aborda diretamente a questão da violência contra a criança e
determina que os “Estados Partes tomam todas as medidas legislativas, administrativas,
sociais e educativas adequadas à proteção 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 de seus pais ou
de um deles, dos representantes legais ou de qualquer outra pessoa a cuja guarda haja sido
confiada.”

x

Por seu turno, o Artigo 22 diz respeito à proteção especial que deve ser dada à criança
refugiada ou aquela que procure obter o estatuto de refugiada.

x

Os artigos compreendidos entre 32 e 37 remetem, de modo mais detalhado, para a
responsabilidade dos Estados de tomarem medidas legislativas, administrativas, sociais e
educativas de modo a assegurar a proteção das crianças contra:

o a exploração económica ou a sujeição a trabalhos perigosos ou capazes de comprometer
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a sua educação, prejudicar a sua saúde ou o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual,
moral ou social;
o o consumo de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas e contra a utilização
de crianças na produção e no tráfico ilícitos de tais substâncias;
o todas as formas de exploração e de violência sexuais;
o o rapto, a venda ou o tráfico de crianças, independentemente do seu fim ou forma;
o todas as formas de exploração prejudiciais a qualquer aspeto do seu bem-estar;
o a tortura ou a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

Em Portugal, o modelo de proteção de crianças e jovens entrou em vigor em 2001 (Lei 147/99 de 1
de setembro) e baseia-se nos conceitos de risco e de perigo.
A diferença entre risco e perigo nem sempre é clara.
O risco existe quando a criança vive num ambiente cujas condições (de natureza vária) afetam os
seus direitos mas, nesse mesmo ambiente, existem elementos de proteção que podem fazer com que
o risco seja ultrapassado. Nestes casos a intervenção é da comunidade em geral que, através do
acionamento de um conjunto de recursos, deve garantir a verificação dos direitos.
Campanhas de sensibilização e informação sobre os direitos das crianças e de prevenção de todas as
formas de violência, devem ser consideradas como medidas de combate ao risco.
O perigo está tipificado na lei e diz respeito às crianças que estarão nas seguintes situações:
o Estar abandonada ou viver entregue a si própria;
o Sofrer maus tratos físicos ou psíquicos;
o Ser vítima de abusos sexuais;
o Não receber os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal;
o Ser obrigada a atividades ou trabalhos excessivos /inadequados à sua idade, dignidade e
situação pessoal ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento;
o Estar sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetam gravemente a sua
saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem que os pais, o representante
legal ou quem tenha a guarda de facto se lhe oponham de modo adequado a remover essa
situação.
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Atividade 2 – Risco e perigo
Para ajudar a clarificar a distinção entre risco e perigo o/a facilitador/a pode colocar à discussão os
seguintes exemplos

Fonte: Guião de Orientações para os Profissionais da Ação Social na Abordagem de Situações de Perigo (2010), p:84.

Esta discussão deve permitir: perceber a distinção entre um caso e outro e identificar os fatores de
proteção na situação de risco.

Quem são os atores do sistema de proteção das crianças em Portugal?
A proteção da criança compete a toda a sociedade: às entidades públicas e privadas com intervenção
em matéria de infância e juventude (sobretudo quando as situações são de risco e não de perigo; às
Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e, em última instância aos tribunais, quando a
intervenção das comissões de proteção não possa ter lugar por falta de consentimento dos pais
representante legal ou de quem tenha a guarda de facto da criança ou do jovem, ou por não dispor
dos meios a aplicar ou executar a medida adequada.
Como se pode ver na figura em baixo, o sistema de proteção forma uma pirâmide.
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Como atua o sistema?
Sempre que há um caso sinalizado numa das CPCJ e após um diagnóstico a intervenção da CPCJ
prossegue sempre que houver consentimento dos pais, do representante legal ou da pessoa que
tenha a guarda da criança.
Não havendo consentimento o caso sobe para Tribunal.
Se houver consentimento é elaborado um acordo de promoção e proteção onde estão
identificadas as medidas a tomar. Estas medidas têm o nome de ‘medidas de promoção de direitos e
de proteção’. Se a criança em questão tiver mais de 12 anos tem também que obrigatoriamente ser
ouvida e dar a sua concordância.

Quais podem ser as medidas de promoção e proteção?
As medidas de promoção e proteção podem ser consideradas:
i)

Medidas em meio natural de vida porque, nestes casos, a criança não é retirada do seu
ambiente familiar de origem. São medidas em meio natural de vida a:

o Apoio junto dos pais.
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o Apoio junto de outro familiar para que temporariamente este familiar cuide da criança.
o Confiança da criança a uma pessoa idónea. Esta pessoa é, por norma, uma pessoa que já
conhece a criança e tem uma relação de confiança com ela.
o Apoio para que a criança alcance a sua autonomia.
Estas medidas são da competência das CPCJ.
ii)

Medidas de colocação

o Acolhimento familiar;
o Acolhimento em instituição.
o Confiança a pessoa selecionada para a adoção ou a instituição com vista a futura adoção.
A aplicação da medida de acolhimento familiar e de acolhimento em instituição é da e competência
das CPCJ e dos tribunais.
A confiança para adoção é da competência exclusiva dos tribunais.

Tema 2: Crianças privadas de cuidados parentais em Portugal, colocadas em acolhimento
(30 minutos)
O/A facilitador introduz o tema podendo, entre outros aspetos, focar os que se seguem.
Estatísticas revelam que o número de crianças privadas de cuidados parentais aumentou em todo o
mundo. Estima-se que 151 milhões de crianças tenham perdido ambos ou pelo menos um dos
progenitores.3 Ficar órfão é apenas um dos motivos que leva a que as crianças percam os seus pais e
mães, a pobreza, fatores socioculturais, fatores políticos e económicos, guerra, violência e migrações
são razões que levam a que crianças fiquem privadas dos cuidados parentais.
Em Portugal, no ano de 2016, existiam 10.688 crianças e jovens a viver no sistema de acolhimento
familiar e residencial, o que inclui, famílias de acolhimento, Acolhimento de Emergência; Centros de
Acolhimento Temporário, Lares de Infância e Juventude, Apartamentos de Autonomização e outras
respostas institucionais.
Os distritos de Lisboa e do Porto concentram a maior parte destas situações (1.498 e 1.352,
respetivamente).

3

SOS Children’s Village International (2015, International Annual Report 2015. Disponível em: http://www.soschildrensvillages.org/getmedia/866c662b-f542-4326-a98b-4c45feff1901/AR-2015-LowRes_FINAL.pdf.
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Quem são estas crianças?
x
x

A maior parte é do sexo masculino – 4.307 (52,7%) rapazes e 3.868 (47,3%) raparigas.
No que diz respeito às idades predominam as crianças com idades compreendidas entre os 15
e os 17 anos.
Crianças e jovens em situação de acolhimento por sexo e escalão etário (Nº)4

Uma das questões mais importantes, nesta área é o tempo de duração do acolhimento, o qual deverá
ser estabelecido em função das necessidades individuais de cada criança.
No entanto, tal como diz o relatório CASA 2016 “A verdade é que, o entendimento do acolhimento
como transitório, não assume ainda expressão em algumas respostas, pois por exemplo, 74% das
crianças em acolhimento familiar estão acolhidas há mais de 4 anos, o mesmo tempo para 33,7% das
crianças em LIJ e CAT (acolhimento genérico) ”. 5
Atividade 3 – Debater o caso de uma criança em acolhimento
Depois desta breve introdução sobre as crianças privadas de cuidados parentais a viverem em
acolhimento, em Portugal, o/a facilitador pode iniciar uma reflexão sobre as possíveis consequências
de uma tal situação. Para isso o/a facilitador/a pode que uma pessoa se voluntarie para ler o caso
4

ISS (2017), CASA 2016 - Relatório de Caracterização Anual da Situação de Acolhimento das Crianças e Jovens, Instituto da
Segurança Social, I.P, p:28.. Disponível em: http://www.segsocial.pt/documents/10152/15292962/Relatorio_CASA_2016/b0df4047-13b1-46d7-a9a7-f41b93f3eae7. Último acesso em
20/11/2018.
5
ISS (2017), CASA 2016- Relatório de Caracterização Anual da Situação de Acolhimento das Crianças e Jovens, Instituto da
Segurança Social, p:99.
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seguinte:
“Maria tem 18 anos. O pai morreu tinha ela 5 anos. Depois da morte do pai a mãe deixou de cuidar
bem dela e bata-lhe com frequência, por isso o Tribunal deu ordem que Maria fosse entregue à avó.
Maria viveu em casa da avó até aos 12 anos de idade, altura em que a avó morreu. Depois disso foi,
então, entregue aos cuidados de uma instituição onde ainda se encontra. Quando se fala com Maria
sobre a sua vida, ela refere que tem problemas em dormir e que muitas vezes sonha com a sua avó.
Nunca mais viu a mãe de quem, apesar de tudo, sente saudades e refere, com frequência ‘se eu não
me tivesse portado mal a minha mãe não me tinha batido.’ O seu maior desejo é vir a ter uma ‘família
normal’.
A seguir à leitura do caso o/a facilitador/a pode pedir ao grupo que reflita, em conjunto, em torno das
seguintes questões
x

Que eventuais consequências para a Maria, da situação que viveu durante a sua infância e
adolescência?

x

Qual o papel que as diferentes pessoas adultas tiveram (ou não) na sua proteção?

x

A Maria esteve seis anos numa instituição. O que será que poderia ter sido feito para além
disso?

Tema 3: As crianças privadas do seu meio familiar na Convenção sobre os Direitos da
Criança (30 minutos)
O/A facilitador/a deve, agora, começar a abordar a perspetiva da Convenção sobre os Direitos da
Criança sobre as crianças privadas do seu meio familiar.
Para tal, é importante considerar que:
x

No seu Preâmbulo a Convenção sobre os Diretos da Criança (CDC) afirma a importância de
um ambiente familiar para o desenvolvimento harmonioso da criança.

“(…) Convictos de que a família, elemento natural e fundamental da sociedade e meio natural para o
crescimento e bem-estar de todos os seus membros, e em particular das crianças, deve receber a proteção e a
assistência necessárias para desempenhar plenamente o seu papel na comunidade;
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Reconhecendo que a criança, para o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade, deve crescer num
ambiente familiar, em clima de felicidade, amor e compreensão.”

x

No artigo 20 da CDC enuncia-se a responsabilidade do Estado para assegurar cuidados
alternativos a crianças privadas do seu meio familiar

“1. A criança temporária ou definitivamente privada do seu ambiente familiar ou que, no seu interesse superior,
não possa ser deixada em tal ambiente tem direito à proteção e assistência especiais do Estado.
2. Os Estados Partes asseguram a tais crianças uma proteção alternativa, nos termos da sua legislação nacional.
3. A proteção alternativa pode incluir, entre outras, a forma de colocação familiar, a falar do direito islâmico, a
adoção ou, no caso de tal se mostrar necessário, a colocação em estabelecimentos adequados de assistência às
crianças. Ao considerar tais soluções, importa atender devidamente à necessidade de assegurar continuidade à
educação da criança, bem como à sua origem étnica, religiosa, cultural e linguística. “

x

No entanto, a CDC torna também clara a responsabilidade do Estado ao nível do apoio às
famílias na sua função de cuidado e a na implementação de estratégias de prevenção que
venham a tornar desnecessária a separação das crianças das suas famílias de origem.

x

Em 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas adota uma Resolução em torno das
Orientações para os Cuidados Alternativos6 onde se ressalta que:

o Todas as decisões referentes à colocação da criança em cuidados alternativos devem ter em
atenção que será desejável manter a criança tão próximo, quanto possível, do seu habitual
lugar de residência de modo a facilitar o contacto e uma potencial reintegração na família,
minimizando-se perturbações na sua vida escolar, cultural e social.
o As decisões sobre os cuidados alternativos a prestar às crianças, incluindo os cuidados de
natureza informal, devem assegurar um ambiente de estabilidade.
o Retirar uma criança do seu ambiente familiar deve ser entendido como uma medida de
último recurso, de carácter temporário e com a menor duração possível.

6

ONU/ General Assembly (2010), Resolution adopted by the General Assembly 64/142. Guidelines for the Alternative Care
of Children. Disponível em: https://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf. Último acesso em
20/11/2018
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o Pobreza, por si só, nunca deve ser justificação para que uma criança seja retirada do seu meio
familiar. Nestes casos apoio apropriado deve ser prestado à família.
o As crianças em cuidados alternativos devem ser protegidas do abuso, da negligência e da
exploração.
o Irmãos não devem, em princípio, ser separados, aquando de uma colocação em cuidado
alternativo a não ser que o superior interesse da criança assim o imponha.

x

Refere ainda esta Resolução 64/142 da ONU que em nenhuma circunstância uma criança
deve ficar sem o apoio e a proteção de um representante legal ou outra pessoa adulta
responsável. Nas situações em que os pais da criança estejam ausente ou sejam incapazes de
tomar as decisões necessárias no dia-a-dia, no superior interesse da criança, o Estado deve
designar um representante legal.

x

Também o Artigo 5 da CDC se refere ao papel dos tutores e responsáveis legais: “Os Estados
Partes respeitam as responsabilidades, direitos e deveres dos pais e, sendo caso disso, dos
membros da família alargada ou da comunidade nos termos dos costumes locais, dos
representantes legais ou de outras pessoas que tenham a criança legalmente a seu cargo, de
assegurar à criança, de forma compatível com o desenvolvimento das suas capacidades, a
orientação e os conselhos adequados ao exercício dos direitos que lhe são reconhecidos pela
presente Convenção”.

Debate. Para encerrar o tema o/a facilitador pode lançar a seguinte questão: daquilo que conhecem
da realidade portuguesa acham que as recomendações referidas na Resolução da ONU sobre
Cuidados Alternativos, anteriormente referidas têm aplicação em Portugal? Onde estarão os pontos
fracos do sistema?

Tema 4: Os ELFOS do sistema de proteção português (30 minutos)
Ao introduzir este tema, o/a facilitador/a deve relembrar a figura do ELFO como símbolo mágico e
grande capacidade para ouvir e estar atenta. Pode prosseguir relembrando algumas questões
importantes.
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Na legislação portuguesa, algumas das medidas aplicadas em meio natural de vida, assim como a
medida de acolhimento familiar, implica a participação de uma pessoa (familiar da criança, ou não)
que, não tendo que ter formação específica, irá desempenhar um papel muitas vezes determinante
na vida da criança que ficou sob sua responsabilidade.
Embora as crianças possam desempenhar, elas próprias, um importante papel na sua própria
proteção, as pessoas adultas desempenham, a este nível, um papel vital. A importância reforça-se no
caso de esta pessoa ser alguém que, de modo temporário, ou definitivo, vai ter a seu cargo uma
criança que já passou por uma situação de perigo.
Em Portugal, a legislação atual prevê várias medidas e figuras que, quando as crianças são privadas
dos cuidados parentais, devem exercer uma função protetora evitando a sua colocação numa
instituição de acolhimento. Como se aprofundará mais adiante, essas figuras podem ter vários perfis
e assumir várias funções e responsabilidades. De acordo com a legislação Portuguesa em vigor essas
pessoas são: tutor; padrinho civil; família de acolhimento. A pessoa idónea, sendo a figura central de
uma das medidas de promoção e proteção mais aplicadas não tem, contudo, e ao contrário das
anteriores, um perfil e funções específicas atribuídas.
Acresce que, tal como é reconhecido pela própria ONU, há muitas situações em que as crianças ficam
entregues a cuidadores informais que nem sempre são seus familiares.
Todas estas pessoas podem ser ELFOS no sentido de terem capacidade para ouvir e proteger a
criança.
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Lançar questões: Nesta fase, o/a facilitador/a, a partir do conhecimento que tem do grupo (e no
caso de haver alguma das figuras anteriormente mencionadas), pode lançar as seguintes questões:
x
x
x

Como é que foram designados, por quem e porquê?
Como é que cada um/a define o seu papel?
Qual o conhecimento que têm do sistema de proteção português?

A partir da discussão o/a facilitador deve reforçar o seguinte:
Tutor – De acordo com o Decreto-lei 52/2008, uma pessoa tutora é designada nas seguintes
situações:
o Morte de ambos os progenitores;
o Impedimento de ambos os progenitores (devido a razões de ausência de competências para o
exercício da parentalidade por um período superior a 6 meses; estar numa situação de coma;
estarem presos);
o Abandono; desconhecimento de quem são os progenitores da criança;
o Desqualificação de ambos os progenitores por parte do Tribunal para o exercício das suas
responsabilidades
No caso de morte, a pessoa tutora pode ser identificada em testamento pelos próprios pais ou
através de documento certificado.
Quando uma criança é colocada numa instituição e se, por decisão do Tribunal, todos os poderes
parentais foram retirados aos pais, regra geral, o tutor da criança é o diretor/a da instituição de
acolhimento.

Apadrinhamento civil – O apadrinhamento civil foi criado em 2009 (Lei 103/2009, de 11
Setembro). O objetivo desta figura legal é promover a desinstitucionalização das crianças que não
podem voltar à família de origem nem são passíveis de serem adotadas.
x

Uma pessoa pode auto propor-se para ser padrinho civil se reunir as seguintes condições:

x

Ter mais de 25 anos;

x

Revelar maturidade, capacidade afetiva e estabilidade emocional;

x

Apresentar capacidades educativas e relacionais para responder às necessidades específicas
da criança ou jovem;

x

Ter condições de habitação e higiene;

x

Apresentar estabilidade económica, profissional e familiar;
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x

Não ter limitações de saúde que impeçam de prestar os cuidados necessários à criança ou
jovem;

x

Apresentar motivação e expectativas positivas relativamente ao apadrinhamento civil;

x

Ter disponibilidade para respeitar os direitos dos pais ou outras pessoas relevantes para a
criança ou jovem;

x

Apresentar capacidade e disponibilidade para promover a cooperação com os pais na criação
das condições adequadas ao bem-estar e desenvolvimento da criança ou jovem;

x

Não ter sido condenado por crimes contra a vida, a integridade física, a liberdade pessoal, a
liberdade e a autodeterminação sexual;

x

Não estar inibido do exercício das responsabilidades parentais, nem ter o seu exercício
limitado por constituir um perigo para a segurança, saúde, formação moral e educação do
filho.

Família de acolhimento O acolhimento familiar pode ser de curta duração, quando seja previsível o retorno da criança ou do
jovem à família natural no prazo de 6 meses, ou prolongado, nos casos em que, sendo previsível o
retorno à família natural, se verifiquem motivos relacionados com a criança ou o jovem que exijam
um acolhimento de maior duração.
A pessoa que se irá assumir como responsável pela família de acolhimento deve:7
x

Ter entre 25 e 65 anos (quando se trate de casais ou de parentes que vivam em economia
comum, esta condição só se aplica a um dos elementos)

x

Ter a escolaridade mínima obrigatória

x

Ter as condições de saúde necessárias para acolher crianças ou jovens

x

Ter condições de higiene e habitacionais adequadas

x

Não ser candidato à adoção

x

Exercer o acolhimento familiar como atividade profissional principal ou secundária. Nesta
última situação a atividade profissional complementar deve ter horário compatível com as
funções próprias de família de acolhimento

x
7

Não ter sido condenado, por sentença transitada em julgado, por crimes contra a vida, a

Ver: http://www.seg-social.pt/familia-de-acolhimento-de-criancas-e-jovens. Último acesso em 20/11/2018.
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integridade física, a liberdade pessoal, a liberdade e a autodeterminação sexual *
x

Não estar inibido do exercício do poder paternal, nem ter o exercício limitado por constituir
um perigo para a segurança, saúde, formação moral e educação de filho(1)

x

Maturidade, estabilidade emocional e capacidade afetiva, suas e dos membros da família
candidata

x

Aceitação pelos membros do agregado familiar

x

Disponibilidade da família para colaborar no processo de recuperação do papel parental da
família natural

x

Estabilidade sociofamiliar.

Sintetizando:
Tutor

Padrinho Civil

Família de acolhimento

Voluntário

Voluntário mas com alguns
benefícios

Considerada como uma atividade
profissional e implica uma
retribuição como contrapartida

É designado em caso de
morte, abandono ou
inibição de
responsabilidade
parentais

Pode ser designado mediante
Pode ser aplicada nos casos de
autoproposta. Pode ser aplicado inibição de responsabilidades
a crianças com qualquer medida parentais.
de promoção e proteção à
exceção da adoção.
Tem como objetivo evitar a
institucionalização

Tem como objetivo
proteger a criança

Tem como objetivo evitar a
institucionalização e proteger a
criança

Tem como objetivo evitar a
institucionalização

Quando uma criança
está em instituição é
frequente que o/a
diretor/a seja nomeado
tutor

Deve promover a cooperação
com a família de origem da
criança em condições que
contribuam para o bem-estar da
mesma

Deve revelar disponibilidade para
colaborar no processo de
recuperação do papel parental da
família natural

É supervisionado por
um ‘Conselho de
Família” designado pelo
tribunal

É supervisionado pelo tribunal

Tem formação e
acompanhamento por parte do
Instituto de Segurança Social

e proteger a criança

Tema 5: Discutir as qualidades dos ELFOs (60 minutos)
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Mas que características / competências / qualidades comuns devem ter as pessoas que
desempenham funções associadas a estas diferentes figuras?
Atividade 4 – Que características / competências / qualidades deve ter um/a ELFO? (20 m)
Esta deve ser a questão que irá nortear esta atividade que pode ser adaptada em função da idade e
do nível de instrução das pessoas participantes.
A- O/A facilitador/a pede aos/às participantes que preencham a grelha, que entretanto distribui,
identificando as competências ao nível do ser; saber e fazer que para cada um/a serão as
mais importantes para alguém que é, ou poderá vir a ser, tutor, padrinho civil, família de
acolhimento ou pessoa idónea.
Após 5 minutos, o/a facilitador/a deve coletivizar a discussão pedindo a cada pessoa que diga
ao grupo as competências identificadas. Cada competência deve ser registada pelo/a
formador/a num quadro, após discutir cada uma delas com todos/as participantes. Cada
competência deve ser “arrumada” em função das três categorias atrás mencionadas.
As competências consensualizadas após a discussão devem ser registadas pelo/a formador/a
que, numa próxima oportunidade, distribuirá a cada participante uma nova grelha já
preenchida com o resultado do trabalho do grupo. Este poderá vir a ser um instrumento de
autoavaliação.

B- O/A facilitador/a constitui distribui a cada participantes três post-it i coloridos. Pede, depois,
para cada pessoa escrever uma característica / competência / qualidade que, na sua opinião,
é importante para alguém que é, ou poderá vir a ser, tutor, padrinho civil, família de
acolhimento ou pessoa idónea.
Após 5 minutos, o/a formador/a deve coletivizar a discussão pedindo a cada pessoa que diga
ao grupo as competências identificadas. Cada competência deve ser registada pelo/a
formador/a num quadro, após discutir cada uma delas com todos/as participantes e chegar a
um consenso. Cada competência deve ser “arrumada” em função das seguintes categorias
saber ser; saber saber e saber fazer.
C- O/A facilitador/a prepara um conjunto de imagens que podem ser identificadas com
características / competências ou qualidades de pessoas. Essas imagens devem ser
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apresentadas e discutidas. Cada competência / qualidade, identificada a partir das imagens
deve ser registada pelo/a formador/a num quadro, após discutir cada uma delas com
todos/as participantes e chegar a um consenso.
No final da atividade, e em qualquer das modalidades utilizadas para a realização da atividade, o
facilitador/a deve reforçar o grupo e salientar a importância da sua “missão” enquanto ELFOs é muito
importante que, nomeadamente, as seguintes competências sejam enunciadas:
x

Ser empático/a / Ser capaz de se colocar no lugar da criança

x

Saber ajudar a criança, ou jovem, a estabelecer (novos) relações sociais positivas

x

Saber “descobrir” as competências da criança

x

Saber valorizar a sua experiência de vida

x

Saber identificar com a criança/jovem as atividades que lhe interessam

x

Conhecer a sua cultura de origem

x

Saber apoiar a criança na recordação de boas memórias sobre a sua casa e a sua família

x

Saber respeitar

x

Não discriminar

x

Saber dialogar com a criança

x

Ser capaz de discutir com a criança as decisões que lhe dizem respeito

x

Saber envolver a criança nas conversas e na vida do dia-a-dia

x

Saber apoiar a criança nas mudanças vividas

x

Compreender o tipo de apoio que as crianças necessitam em diferentes fases do seu
crescimento

x

Conhecer as expetativas da criança face ao seu futuro

x

Estar disponível para escutar

x

Saber definir limites e estabelecer regras

x

Saber informar a criança sobre o seu próprio papel

x

Saber atuar no superior interesse da criança

x

Saber acomodar as necessidades espirituais e religiosas da criança

x

Saber proteger a criança

x

Saber estabelecer a ponte entre a criança e a comunidade

x

Saber estabelecer uma relação de confiança e de respeito pela sua privacidade
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Tema 6: Avaliação (10 minutos)
O/A facilitador/a deve encerrar a sessão agradecendo a colaboração e participação do grupo.
Apesar de uma avaliação mais formal dever ser feita no final da formação, o /a facilitador/a deve
fechar a sessão / módulo de trabalho com uma breve avaliação, permitindo ao grupo pronunciar-se
sobre como, na sua opinião, decorreu a sessão.
Para grupos onde houver maiores dificuldades de expressão, a avaliação pode ser feita recorrendo-se:
o Sistema de smiles – colocar na parede três smiles que representem graus diferentes de
satisfação; distribuir uma pequena etiqueta autocolante a cada participante e pedir para que
a mesma seja colada no smile que melhor manifeste o seu próprio sentimento em relação ao
dia de trabalho.
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o Alvo – Desenhar um alvo no flipchart. Disponibilizar canetas de feltro grossas e pedir aos/às
participantes que desenhem um ponto bem visível no alvo. Quanto mais perto do centro o
ponto for desenhado, maior a satisfação do/a participante.
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6.3. Módulo 3: Os princípios fundamentais dos direitos da criança e o papel dos ELFOS
na sua implementação (4h)

Este módulo tem como objetivo apresentar e refletir sobre os princípios fundamentais dos
direitos da criança. Durante o módulo, serão realizados debates que permitem tornar os ELFOS
mais conscientes do seu papel na promoção dos direitos das crianças.
No final do módulo os/as participantes devem:
x

Conhecer como os princípios fundamentais dos direitos da criança.

x

Reconhecer a importância desses princípios na verificação dos outros direitos.

x

Identificar estratégias para a implementação desses mesmos princípios.

Planificação das sessões
Acolhimento (10 minutos)
Antes de “abrir” as portas da sessão o/a facilitador/a deve pensar e 4 / 5 critérios para a constituição
de grupos, tendo sempre em atenção as características das pessoas que o compões. Por exemplo: ser
mulher; usar óculos; usar calças; gostar de música clássica; gostar de viajar; gostar de doces; admirar
um youtuber…
Com esses critérios em mente o/a facilitador pede às pessoas que constituem grupos (um de cada
vez) em função dos critérios que ele/a definiu à partida.
Vai verificar-se que diferentes pessoas vão fazer parte de diferentes grupos o que aponta no sentido
de múltiplas referências e pertenças, na vida de cada um de nós e na nossa identidade.
Tema 1: Os princípios fundamentais da CDC como estratégias para assegurar o bem-estar
e a proteção da criança (10 minutos)
O/A facilitador/a começa por apresentar os princípios fundamentais da Convenção sobre os direitos
da Criança (CDC) referindo que é o próprio Comité para os Direitos da Criança que considera a sua
existência, designando-os também de “direitos chapéu”.
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Superior
interesse da
criança (Artigo 3)

Proteção da
vida e
sobrevivência
(Artigo 6)

Não
discriminação
(Artigo 2)

Participação
Artigo 12)

O/a formador/a deve enfatizar que estes princípios não são apenas um conjunto de palavras
filosóficas, mas fazem parte da legislação dos vários países que ratificaram a CDC.
Em Portugal, os princípios que orientam a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei n.º
147/99, de 01 de Setembro atualizada pela Lei nº 142/2015 de 8 de setembro) relacionam-se
diretamente com os princípios da CDC quando enuncia, nomeadamente, que a intervenção para a
promoção dos direitos e proteção da criança/ jovem em perigo deve obedecer a:
x

Interesse superior da criança e do jovem - a intervenção deve atender prioritariamente aos
interesses e direitos da criança e do jovem, sem prejuízo da consideração que for devida a
outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso
concreto.

x

Privacidade - a promoção dos direitos e proteção da criança / jovem deve ser efetuada no
respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada.

x

Intervenção precoce - a intervenção deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja
conhecida.

x

Obrigatoriedade da informação - a criança / jovem, os pais, o representante legal ou a pessoa
que tenha a sua guarda de facto têm direito a ser informados dos seus direitos, dos motivos
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que determinaram a intervenção e da forma como esta se processa.
x

Audição obrigatória e participação - a criança / jovem, em separado ou na companhia dos
pais ou de pessoa por si escolhida, bem como os pais, representante legal ou pessoa que
tenha a sua guarda de facto, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição
da medida de promoção dos direitos e de proteção.

Ao mesmo tempo, também poderá ser proposto que o conjunto de princípios da CDC represente uma
pedagogia holística que deve constituir a principal referência para os tutores/representantes
legais/famílias de acolhimento, mas também para todos e todas os/as profissionais e atores que
trabalham com e para as crianças.

Tema 2: O superior interesse da criança (45 minutos)
O/A facilitador pode iniciar uma breve abordagem aos princípios da CDC falando um pouco sobre o
superior interesse da criança.

O conceito de “interesse superior da criança” é um elemento fundamental da CDC. O termo pretende
descrever, de forma muito geral, o bem-estar da criança que deve ter em conta uma perspetiva

54

temporal. Ou seja, o superior interesse da criança deve ser sempre tido em consideração tanto a
curto prazo como a longo prazo.
Neste ponto o/ facilitador pode promover o debate lançando as seguintes interrogações para o
grupo: O que é para vós o superior interesse da criança? Como se poderá garantir. Após um curto
período de debate o/a facilitador deve voltar a uma linha de discurso que reforce a ideia de que atuar
no sentido do superior interesse da criança é função de tutores, padrinhos civis, famílias de
acolhimento e pessoas idóneas. Este será também um dos objetivos do sistema nacional de proteção
das crianças e será sempre uma orientação de quem coloca as crianças no centro de qualquer
intervenção.

Mas como definir o que é o superior interesse de uma criança? Mais do que buscar uma definição
parece ser importante saber colocar uma série de questões. A UNICEF propõe as seguintes questões
orientadoras da ação:8
x

Qual o impacto (positive ou negative) de uma determinada ação / decisão na vida da criança?

x

Foram asseguradas formas / estratégias que permitem que a criança expresse a sua opinião e
pontos de vista?

x

É possível explicar e documentar por que razão, uma determinada ação / decisão é do
superior interesse da criança?

x

Como é que as diferentes necessidades da criança e os seus direitos foram ponderados face a
outros argumentos?

x

A ação / decisão tomou em consideração a opinião da criança, a opinião dos prestadores de
cuidado, a identidade da criança, alguma vulnerabilidade específica da criança (por exemplo,
em termos de saúde, educação…).

Seria importante que estas perguntas fossem distribuídas aos /às participantes como elementos de
referência.
O tema deve ser concluído retomando-se algumas da observações dos/as participantes durante o
debate promovido salientando-se, por sua vez que:
8

Questões adapatadas de: UNICEF (2014) Child Rigths Education Toolkit: Rooting Child Rigths in Early Childhood Education,
UNICEF, Geneve. Disponível em: https://www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_FINAL_web_version170414.pdf.
Último acesso em 18/11/2018.
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x

O interesse superior da criança é um elemento central da CDC.

x

A legislação portuguesa integra o interesse superior da criança como um dos seus princípios
fundamentais e tem vindo a estabelecer alguns elementos que permitem a sua definição.

x

Apesar disso, o conceito carece de uma definição rigorosa e a sua implementação é
confrontada com várias interrogações e contradições.

x

Com frequência os interesses de crianças de diferentes grupos entram em conflito, assim
como se podem identificar conflitos entre o interesse superior das crianças e o interesse das
pessoas adultas, suas responsáveis, bem como entre as crianças e a sociedade corporizada
nas suas instituições.

x

O interesse superior da criança é um princípio em constante construção que carece de
critérios específicos e que sejam colocadas interrogações constantes no seu processo de
implementação.

x

A pessoa responsável por uma criança privada dos cuidados parentais deve estar preparada
para promover o superior interesse da criança.

x

O superior interesse da criança deve ser definido caso a caso porque todas as crianças são
diferentes e diferentes são as suas histórias e contextos de vida.

x

Considerar o superior interesse de uma criança é equacionar as suas necessidades de
desenvolvimento, numa perspetiva global; é considerar o impacto que as decisões tomadas
terão no presente e no futuro; no seu bem-estar emocional, intelectual e físico.

x

No estabelecimento do que é o superior interesse de uma criança, a crianças deve
obrigatoriamente ser ouvida, assim como auscultados devem ser diferentes atores e
intervenientes na vida da criança.

Tema 3: Vida, sobrevivência e desenvolvimento (45 minutos)
O/A

facilitador/a deve começar por ressaltar a grande abrangência do Artigo 6 que dita que todos os

Estados Partes deverão “reconhecer à criança o direito inerente à vida e assegurar na máxima medida
possível a sobrevivência e o desenvolvimento da criança.” Ou seja, o direito à vida concretiza-se na
medida em que o acesso a outros direitos se torna possível afirmando-se aqui de modo muito claro a
interdependência entre os diferentes direitos.
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Para melhor clarificar esta ideia o/a facilitador pode apresentar a imagem seguinte.

Fonte: Cardoso, A. et al. (2017), Formação em Direitos das Crianças – A Convenção em Prática.
Referencial de Formação, CESIS. Disponível em: https://www.cnpdpcj.gov.pt/direito-dascriancas/guias-para-profissionais/formacao-em-direitos-das-criancas-a-convencao-em-pratica.aspx.

Atividade 1 – Pensar sobre a implementação do Artigo 6
Para pensar um pouco sobre uma concretização integral do Artigo 6 o/a facilitador/a pode propor
que o grupo discuta a seguinte afirmação: “O mundo das pessoas adultas, tal como hoje se apresenta,
afigura-se contrário a uma verdadeira implementação do preconizado no artigo 6 da Convenção
sobre os Direitos da Criança. Onde estão os obstáculos?”
O/A facilitador vai gerindo o debate e escreve os principais obstáculos referidos. Importará, no final
fazer uma breve síntese que saliente, nomeadamente, os seguintes aspetos:
x
x

Implementar o artigo 6 requer a introdução de medidas de vários âmbitos.
A pobreza, as desigualdades sociais, as medidas de austeridade tomadas em tempos de crise,
a guerra e as migrações afetam particularmente as crianças e põem em risco o direito à vida,
sobrevivência e desenvolvimento e os direitos diretamente relacionados com este.
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x
x

x
x

Promover o artigo 6 é colocar a equidade no centro das agendas relativas ao bem-estar das
crianças
A CDC solicita uma proteção especial de alguns grupos de crianças, nomeadamente as vítimas
de maus tratos e violência, de tráfico, e as crianças com deficiência. Ao mesmo tempo, o
respeito pelos direitos contemplados na CDC no seu todo providencia uma plataforma para o
desenvolvimento da criança no máximo do seu potencial.
O mundo preconizado pela CDC é uma visão ameaçada pelos conflitos mundiais, guerras
regionais e desigualdades sociais.
O mundo preconizado pela CDC é uma visão que poderia levar as pessoas adultas, e as
crianças e jovens, a uma cidadania mais ativa e crítica.

Fonte: Cardoso, A. et al. (2017), Formação em Direitos das Crianças – A Convenção em Prática.
Referencial de Formação, CESIS. Disponível em: https://www.cnpdpcj.gov.pt/direito-dascriancas/guias-para-profissionais/formacao-em-direitos-das-criancas-a-convencao-em-pratica.aspx.
De seguida, o/a facilitador pode deixar, como pistas para a ação de cada uma/a dos/as participantes,
as seguintes questões que permitem equacionar como e se o direito à vida está a ser considerado na
intervenção de cada um/a:
x
x

x

A ação / decisão representa algum risco de vida para a criança?
Que medidas foram acionadas para garantir a sua segurança, dignidade e bem-estar? Que
medidas específicas foram acionadas no caso de crianças marginalizadas, crianças com
deficiência ou de grupos minoritários?
Como, e em que medida, a ação/ iniciativa contribui para o desenvolvimento de todo o
potencial da criança (ou de grupos de crianças)?9

Tema 4: Não discriminação (45 minutos)
O/A facilitador/a pode começar o tema por visionar pelo menos um dos seguintes vídeos:
x

“Do you stop if you saw this girl on the street?”
https://www.youtube.com/watch?v=MQcN5DtMT-0. Último acesso em 20/11/2018.

x

Reação de crianças ciganas a lerem a definição de "cigano" no dicionário!
http://videos.sapo.pt/LaDWp2zFIJkcqzmh6Z67. Último acesso em 20/11/2018.

9

Questões adapatadas de: UNICEF (2014) Child Rigths Education Toolkit: Rooting Child Rigths in Early Childhood Education,
UNICEF, Geneve. Disponível em: https://www.unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_FINAL_web_version170414.pdf.
Último acesso em 18/11/2018.
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A partir dos vídeos que enunciam diferentes formas de discriminação pode iniciar-se a discussão em
torno do Artigo 2º da CDC que reafirma a universidade dos direitos da criança e dita que os governos
“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”.
A não discriminação é um dos princípios fundamentais da Convenção sobre os Direitos da Criança e
dos direitos humanos, em geral. Porém, alguns grupos continuam a ser particularmente vulneráveis a
processos de discriminação.

Lançar a pergunta ao grupo: do vosso ponto de vista quem serão as crianças mais vulneráveis a
atitudes discriminatórias por parte da sociedade?
A partir das opiniões do grupo o/a facilitador/a deve frisar as seguintes situações:
x

Crianças migrantes, não acompanhadas e crianças refugiadas

Situações de crise económica afetam particularmente a coesão das sociedades. Em muitas
sociedades, o desemprego, as dificuldades económicas mas também a falta de consciência social em
relação aos direitos humanos (e aos direitos das crianças) e, em particular, aos direitos sociais, têm
contribuído para aumentar os discursos de ódio contra grupos vulneráveis onde se inscrevem as
pessoas migrantes e refugiadas.
De acordo com dados da UNICEF em 2017, em 2017, 32,963 crianças chegaram à Grécia, Itália,
Espanha e Bulgária. Destas, 60% (19,858) eram crianças não acompanhadas. 10
x

Crianças com deficiência

x

Crianças de grupos étnicos

x

Meninas e raparigas

x

Jovens homossexuais, lésbicas, transexuais

10

UNICEF (2017), Refugee and Migrant Children in Europe - Overview of Trends 2017. Disponível em:
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/Infographic%20Children%20and%20UASC%20overview%202017.pdf.
Último acesso 20/11/2018.
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O Comité sobre os Direitos da Criança, num dos seus relatórios periódicos sobre Portugal, observa
que se deve “intensificar os esforços que assegurem a efetiva eliminação de qualquer forma de
discriminação contra as crianças imigrantes, estrangeiras e de minorias étnicas, incluindo crianças
ciganas e de descendência africana, assim como lésbicas, homossexuais e jovens transgéneros e
bissexuais, através, entre outros, de campanhas e de um diálogo intercultural, especialmente de base
comunitária e em escolas” 33 (United Nations, CRC, 2014:7).
Reflexão
O/A facilitador pode ainda aprofundar a discussão sobre a discriminação de que são vítimas alguns
grupos de crianças em particular apresentando a seguinte situação (o caso pode ser apresentado
através da leitura por parte de um elemento do grupo ou através da distribuição de uma folha com o
relato do mesmo a cada participante):
“Duas crianças de 11 anos originárias do Egipto e da Etiópia foram ordenadas a utilizar casas de
banho separadas numa escola privada em Itália após os pais de outros alunos e alunas terem
reclamado que os mesmos representavam um risco para a saúde. Como ‘precaução’, a escola
disponibilizou casas de banho separadas após algumas famílias terem ameaçado a escola de retirar as
suas crianças da escola por medo de contaminação, ainda que os registos médicos tenham
demonstrado que as crianças refugiadas estão de boa saúde. A escola pôs um fim à política de
segregação só após ter recebido condenação generalizada.” (CRIN Newsletter, Child Rights Information
Network, 12 de Outubro de 2016. Disponível em: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-childrenitaly-separate-toilets-italian-school-a7341531.html.

A discussão poderá ser desenvolvida em torno das seguintes questões:
x

Quais as razões que levaram a uma prática discriminatória?

x

Em que é que consistiu essa prática?

x

Que alegadas vantagens se retiravam de tal prática?

x

E para as crianças que foram alvo de discriminação quais as consequências?

Finalmente nova pergunta poderá ser lançada ao grupo: Toda a criança não acompanhada tem
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direito a um tutor, um representante legal ou guardião. Qual deve ser então o papel de um ELFO na
prevenção e combate à discriminação contra as crianças?

Importante deve ser que fiquem claras algumas ideias:
x

Tratar cada criança e jovem com igual respeito;

x

Reconhecer a individualidade e necessidades de cada criança e jovem;

x

Ser sensível à forma como a discriminação surge;

x

Informar as crianças e jovens de modo a que estejam preparadas/os para enfrentar eventuais
preconceitos associados à sua pertença étnica, à sua família de origem, à sua condição de
criança em medida de acolhimento ou outra condição

x

Perceber o impacto da consciência de preconceitos e estereótipos sobre a criança.
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Tema 5: Participação (45 minutos)
A participação é um direito fundamental, mas também é um meio através do qual outros direitos
podem ser realizados, tal como se pode compreender a partir da figura em baixo

O investimento na realização dos direitos da criança não é apenas consistente com, mas também
necessário ao bem-estar da criança e da sociedade na qual está inserida.
Debate: Quais serão as vantagens de promover a participação das crianças? Ao colocar esta questão
o/a facilitador/a pode promover o debate levando os/as participantes a pensar na pergunta colocada
tendo como base a sua própria experiência / perspetiva.
Para sintetizar o debate, o /a facilitador/a pode apresentar o ciclo da participação explicando as
diferentes dimensões enunciadas que revelam as mais-valias de um processo de participação.
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O ciclo da participação
Melhor tomada
de decisão

Cidadania ativa e
reciprocidade

Aquisição de
competências

Responsabilidade

Proteção
melhorada

x

Melhor tomada de decisão. Muitos direitos podem ser efetivamente realizados,
respeitados e protegidos apenas através da participação ativa das crianças. Criar
oportunidades para que as crianças sejam ouvidas é vital para assegurar que sejam tomadas
decisões adequadas no que diz respeito a, por exemplo, custódia aquando o divórcio e
separação, adoção, colocação sob guarda, justiça juvenil, cuidados de saúde ou padrão de
monitorização de cuidados nas instituições. As crianças têm opiniões, conhecimento e
perspetivas únicas acerca das suas próprias vidas com quais se pode melhor o processo de
tomada de decisão.

x

Aquisição de competências. O envolvimento ativo das crianças, fazendo uso das suas
experiências, contribui de forma positiva para o seu desenvolvimento. Através de um
processo participativo as crianças adquirem competências, conhecimentos e confiança.

x

Proteção melhorada. A participação leva a uma melhor proteção. As crianças que são
silenciadas e passivas podem ser abusadas por pessoas adultas de forma impune. Informá-las,
encorajá-las a expressar as suas preocupações e introduzi-las a mecanismos seguros e
acessíveis para lidar com a violência e o abuso são estratégias chave para assegurar a
proteção efetiva das crianças. Por exemplo, as crianças que têm acesso a informação acerca
da saúde e sexualidade são mais capazes de se proteger contra uma gravidez indesejada
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doenças sexualmente transmissíveis ou VIH.
x

Cidadania reforçada. A participação promove a participação cívica e a cidadania ativa.
Através da experiência de participação direta em assuntos que a afetem, a criança adquire a
capacidade para contribuir para a criação de sociedades pacíficas e democráticas que
respeitem os direitos da criança e, como tal, respeitem os direitos humanos. A participação
contribui para uma cultura de respeito na qual a tomada de decisão é levada a cabo através
da negociação em vez de conflito. A criança aprende também que os direitos humanos são
recíprocos e mútuos e não um caminho para o individualismo egoísta.

x

Maior responsabilidade. A participação é central no processo de responsabilização e na
promoção de uma boa governação. O investimento no reforço das capacidades das crianças e
no compromisso para uma participação ativa irá contribuir para a criação de instituições, e
governos mais transparentes e abertos. Concorre ainda para uma maior responsabilização
das crianças no que diz respeito aos seus deveres (que não unicamente direitos) de
participação.

Tema 6: Implementação prática do princípio da participação (30 minutos)
Reflexão:
Mas como se implementa na prática o princípio da participação? Como deve proceder alguém que
tem a seu cargo uma criança? Qual a função de um ELFO, a este nível?

Importaria que a reflexão do grupo permitisse identificar algumas questões como as seguintes, sendo
que o/a facilitador/a pode acrescentar contributos em particular no final do processo de reflexão.
x

Informar a criança ou jovem sobre o que lhe está/vai a acontecer e sobre todas as questões
que lhe disserem respeito. Informar evita mal-entendidos; ajuda a dissipar mitos e medos e
ajuda-a a lidar com o que lhe está a acontecer; conduz a um sentimento de respeito pela
pessoa adulta; gera confiança e ajuda a criar responsabilidade.

x

Conceder tempo à criança para que esta se aproprie da informação e possa fazer perguntas.
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x

Ter cuidado com o modo como se comunica. Atenção especial deve ser dada à linguagem
utilizada, por exemplo. Deve-se, ainda, certificar se a mensagem foi compreendida.

x

Ouvir a criança. Dar oportunidades à criança para, no respeito pela sua privacidade, contar a
sua história. Dar espaço e tempo para que faça perguntas e possa explorar as suas
preocupações e lidar com elas de forma honesta e completa.

Para além disso, um ELFO pode, ainda, desempenhar um papel importante na promoção da
participação das crianças em instituições que trabalham com as crianças, nomeadamente nos
equipamentos educativos. Para isso pode considerar as seguintes questões:
x

As atividades realizadas são apenas da iniciativa das pessoas adultas ou há uma colaboração
entre adultos, crianças/jovens?

x

As ideias que são (eventualmente) apresentadas pelas crianças têm sido concretizadas? Se
não porquê?

x

Nas atividades tem havido participação de crianças que pertencem a grupos potencialmente
discriminados (por exemplo, crianças de grupos minoritários, crianças com deficiência)?

x

A participação das crianças tem seguido critérios éticos e de respeito pela sua individualidade
e privacidade?

x

As iniciativas em que as crianças participam ativamente têm contribuído para a introdução
novas atividades ou metodologias de trabalho?

Tema 7: Avaliação (10 minutos)
O/A facilitador/a deve encerrar a sessão agradecendo, uma vez mais, a colaboração e participação do
grupo.
Apesar de uma avaliação mais formal dever ser feita no final da formação, o /a facilitador/a deve
fechar a sessão / módulo de trabalho com uma breve avaliação, permitindo ao grupo pronunciar-se
sobre como, na sua opinião, decorreu a sessão. Métodos como o utilizado nas sessões anteriores
poderá ser usado.
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6.4. Módulo 4: Vulnerabilidades, riscos e o papel do ELFO na construção da resiliência
(4h)
O módulo 4 centra-se na discussão entre risco, vulnerabilidade e resiliência. Procura salientar a
escuta e a narrativa como estratégia e empoderamento da criança e instrumento para o
desenvolvimento das competências do ELFO ao nível da escuta. Salienta novos aspetos da figura do
ELFO ao identificar alguns dos impactos que pode significar acolher uma criança. No fim da sessão
os/as participantes devem:
x

Compreender a diferença entre riscos, vulnerabilidade e fatores de proteção.

x

Compreender os desafios que significam o acolhimento de crianças.

x

Valorizar a capacidade de escuta e a importância da narrativa.

Planificação das sessões
Acolhimento (10 minutos)
As sessões devem sempre decorrer num ambiente amigável, não só para melhor se promover a
aprendizagem e a discussão entre pares mas, também, para fazer passar a mensagem de que o ponto
de partida de qualquer relação pode ser determinante.
Atividade 1 – Um momento significativo da minha vida
Nesta última sessão o/a facilitador pode retomar a primeira atividade de apresentação.
Assim, deve:
x

Solicitar às/aos participantes que recordem de um momento, ou acontecimento, significativo
das suas vidas, na fase entre os 0 e os 18 anos.

x

Pedir que escrevam num post it apenas uma palavra que possa evocar o momento /
acontecimento identificado.

x

Após cerca de 5 minutos o/a formador/a convida os/as participantes a colar os post it no
flipchart.

66

x

Depois de todos os post it estarem colados o/a formador/a escolhe uma das palavras e pede
à pessoa que a escreveu para dizer: Nome; Profissão; Relatar o momento / evento que
escolheu; Outra informação que queira partilhar.

O/a formador/a também deve fazer o exercício e ser o/a primeiro/a a iniciar a conversa para servir
como modelo de referência para as outras pessoas e, sobretudo, refletir sobre se o momento que
hoje identificar difere do que foi identificado no primeiro dia .

Recordar o terceiro dia (10 minutos)
O/A facilitador/a deve recordar os principais elementos do primeiro dia de formação refrescando a
memória do grupo. Para tal, pode perguntar quais os aspetos mais importantes da sessão e se ficaram
dúvidas ou algumas questões que queiram ver esclarecidas. Estas podem ser escritas no quadro, de
modo a que, durante a sessão atual, se possa, por vezes, ir estabelecendo relações entre o que vai
sendo abordado e as questões inicialmente colocadas.
Esta é também uma estratégia para colocar os/as participantes no centro da formação e de mostrar
disponibilidade para a escuta.

Tema 1: Dependência, vulnerabilidade, resiliência e contextos (90 minutos)
Conceitos de dependência, vulnerabilidade, risco e resiliência
Ao longo destes dias foi ressaltado o papel das pessoas adultas na satisfação das necessidades das
crianças e na verificação dos seus direitos.
Com efeito, o facto de as crianças se estarem a desenvolver e não terem autonomia económica
coloca-as numa posição de dependência face às pessoas adultas para satisfazerem as suas
necessidades.
Este é um processo gradual influenciado pelas alterações biológicas que vão tendo lugar na vida das
crianças e à medida que crescem, sendo que também é influenciado pelo meio social, cultural,
económico e até político.
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Debate
Aqui o/a facilitador/a pode promover o debate fazendo com que os/as participantes pensem nas suas
próprias experiências pessoais como pais/mães/avós…e recordem como as “suas crianças” foram
ganhando independência.
Por outro lado, essa (relativa) dependência das pessoas adultas torna-se como seres mais
vulneráveis quando as pessoas adultas, a sociedade em geral e o Estado não cumprem as suas
funções.
Debate
Mesmo nas sociedades ocidentais, como a nossa por exemplo, as crianças são mais vulneráveis à
pobreza. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, em Portugal, no ano de 2016, 20,7% das
crianças (menores de 18 anos) estavam numa situação de pobreza; para a população adulta em idade
ativa a taxa de pobreza era de18,1%. Em 2015, a percentagem de crianças em situação de pobreza
era, ainda mais elevada: 22,4%.11
Em todo o mundo, as crianças são consideradas mais vulneráveis a inadequadas condições de
habitabilidade e saúde, má nutrição, diferentes formas de violência. Devido a estas vulnerabilidades,
as pessoas adultas têm responsabilidade de providenciar a necessária proteção de modo a garantir a
sua segurança e bem-estar. Como já foi referido, por várias vezes, tal inclui as famílias e quem, em
geral, presta cuidados, as/os profissionais de diferentes áreas que trabalham com crianças, as
comunidades locais e os governos.
Debate
Neste ponto o/a facilitador/a deverá lançar, ao grupo, a seguinte questão: Mas será que todas as
crianças têm o mesmo grau de vulnerabilidade? Será que estão todas sujeitas ao mesmo tipo de
vulnerabilidades?

11

Fonte: INE (2017) Rendimentos e Condições de Vida, Destaque, 30 de novembro de 2017. Disponível em:
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=281441156&DESTAQUESmodo
=2. Último acesso 18/11/2018.
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Após 5 minutos de debate o/a facilitador/a deve estabelecer a ponte entre o que foi avançado
pelos/as participantes com os seguintes aspetos conclusivos - O grau e o tipo de vulnerabilidade de
cada criança varia em função de:
x

Idade da criança

x

Sexo

x

Das suas características individuais

x

Do seu contexto de vida – familiar, social, geográfico e ambiental

Por exemplo:
x

As crianças do sexo feminino são mais vulneráveis a raptos e outras formas de abuso.

x

Os/as adolescentes são mais vulneráveis a comportamentos de risco (ex: exposição nas redes
sociais; comportamentos aditivos..).

x

Crianças em condições de habitabilidade muito precária (ex: barracas, acampamentos, etc.)
são mais vulneráveis a más condições de higiene.

x

Crianças pobres e de minorias étnicas são mais vulneráveis a atitudes e comportamentos
discriminatórios.

x

Crianças que vivem em culturas “de silêncio” e de aceitação do fenómeno da violência
doméstica estão mais sujeitas a serem mal tratadas e sexualmente abusadas.

Mas, mesmo os exemplos mais próximos de nós, permitem afirmar que, desde cedo, as crianças
buscam autonomia – aqui novo debate pode ser gerado pedindo-se aos/às participantes que pensem
em tais exemplos.
Desde cedo que as crianças podem começar/começam a assumir determinadas responsabilidades
(comer pela própria mão; arranjar-se para ir para a escola; chegar a horas à escola; fazer os trabalhos
de casa; escolher a roupa para vestir; cuidar dos irmãos mais novos…). As crianças crescem e
adquirem tanto capacidades, como desejo, de terem mais responsabilidade para consigo próprias.
Este processo é conhecido por “capacidades em desenvolvimento” das crianças.
Reconhecer que as crianças têm capacidades, e que as começam a desenvolver desde cedo, é
reconhecer que, para além da sua dependência e maior vulnerabilidade, elas não são simples vítimas

69

do que acontece nas suas vidas. Pelo contrário, elas podem influenciar e dar forma às suas próprias
vidas e algumas das capacidade desenvolvidas podem reduzir os efeitos dos riscos às quais vão
estando sujeitas.
Existe atualmente um consenso ao nível da definição do que é o conceito de vulnerabilidade,
apontando-se para uma conceito composto pela interação dinâmica que se estabelece entre risco e
resiliência. Ou seja, vulnerabilidade é causada pelo risco e equilibrada pela resiliência ou
seja, pela capacidade de cada criança lidar com o risco.
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Resiliência – a qualidade de “dobrar mas não quebrar”

A resiliência pode ser definida como:
x

A força de uma pessoa, de uma família ou de uma comunidade para suportar a pressão

x

A habilidade de uma pessoa, família ou comunidade para resistir a uma alteração destrutiva

x

A habilidade de uma pessoa, família ou comunidade para conservar características positivas
apesar da diversidade

x

A capacidade de sobrevivência perante as adversidades.

Mas se as crianças não reagem todas da mesma forma a acontecimentos traumáticos que podem
acontecer nas suas vidas, também é certo que a resiliência não depende única e exclusivamente das
características das crianças e aquelas que vivem em ambientes de amor e confiança, na família e fora
dela, têm mais probabilidades de desenvolver a sua resiliência.
Assim, medidas que procurem reduzir os riscos e, ao mesmo tempo, reforçar a resiliência, são
medidas que podem contribuir para reduzir a vulnerabilidade das crianças. As pessoas guardiãs /
cuidadoras estão numa posição excelente para reforçar a resiliência das crianças e reduzir os riscos
das suas vidas. Ou seja, é preciso ter em atenção que riscos e resiliência, como determinantes da
vulnerabilidade, não atuam de um modo isolado mas devem ser compreendidos de acordo com um
modelo ecológico dinâmico onde as características de cada criança se entrelaçam com os riscos que
derivam das suas relações diretas e indiretas com o contexto que a envolve (incluindo família, grupo
de pares, a sociedade, em geral).
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Modelo Ecológico

Alguns autores (Kramer e Bala) ao observarem um grupo de pessoas refugiadas identificaram um
conjunto de dimensões, interrelacionadas, em torno das quais se pode estruturar e desenvolver a
capacidade de resiliência dos indivíduos perante as adversidades.
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Fonte: Adaptação a partir de Kramer and Bala (2004), Managing uncertainty: coping styles of refugees in a western country,
Intervention 2, 33-42.

Atividade 2 – Discutir a dependência, vulnerabilidade e resiliência
A partir da constituição de grupo de trabalho mais pequenos (4/5 pessoas) o/a facilitador/a recupera
as imagens de diferentes crianças usadas na atividade 1 do módulo 1 . E a partir daí coloca as
seguintes questões a todos os grupos:
x

Em que medida é que, na vossa opinião, as crianças das fotos são identificadas como pessoas
dependentes de outras?

x

Em que medida sentem que estas crianças são vulneráveis? Quais são os fatores de maior
risco que poderão surgir nas suas vidas?
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x

Que fatores podem contribuir para que estas crianças revelem resiliência perante as
experiências de risco?

Depois da apresentação das reflexões de cada grupo o/a facilitador/a deve terminar a sessão
relembrando que:
x

As crianças não são vítimas passivas do que lhes acontece.

x

As crianças podem desenvolver resiliência de modo a melhor lidar com a adversidade.

Existem um conjunto de fatores que contribuem para o desenvolvimento da resiliência que os/as
guardiões / cuidadores/as devem ter em consideração (reforçar as dimensões do esquema anterior).

Tema 2: Que riscos enfrentam as crianças privadas de cuidados parentais? (30 minutos)
O/A facilitador deve prosseguir com a aprendizagem levando o grupo a centrar-se de novo nas
crianças privada de cuidados parentais. Que riscos correm?
Já vimos que nem todas as crianças são vulneráveis ao mesmo tipo de risco e nem todas são
vulneráveis no mesmo grau. As crianças privadas de cuidados parentais são consideradas como
crianças particularmente vulneráveis.
Debate: Que riscos acrescidos enfrentam estas crianças?
Importará que o grupo esteja consciente dos seguintes riscos.
É reconhecido internacionalmente que as crianças privadas dos cuidados parentais correm riscos
acrescidos de:
x

Viverem em ambientes com pouco afeto.

x

Serem discriminadas e estigmatizadas.

x

Não concluírem a escolaridade obrigatória.

Para além do mais o facto de haver crianças privada dos cuidados parentais significa, numa boa parte
dos casos que essas crianças foram vítimas de:
x

Negligência
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x

Abuso, maus tratos, violência

x

Abuso sexual

Quando uma criança, para além de estar ser a supervisão de um dos seus progenitores ou de alguém
da sua família, acumula com a condição de migrante novos riscos se colocam: risco de serem
exploradas; risco de serem traficadas.

Tema 3: Formas de violência (60 minutos)
Em Portugal a negligência é a causa mais comum de sinalização de uma criança à Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ). Segundo dados do relatório de avaliação da atividade das CPCJ,
em 2017 foram diagnosticados 6 257 casos de negligência (40,8% do total).12
Constituindo uma situação de perigo, a negligência é diferente do mau trato ou da violência.
Negligência - Constitui-se como negligência os atos de não cuidar de uma criança, tais como: Deixar
sozinha por grandes períodos; não levar a criança ao médico; vestir de forma desadequada;
apresentar a criança suja e mal cuidada (carências de higienização); ausência de apoio emocional.
Violência
De modo mais detalhado a violência na perspetiva do Comité para os Direitos da Criança13 inclui:
x

Violência psicológica - diz respeito a abusos emocionais, a comportamentos ameaçadores ou
causadores de medo (como insultar e humilhar a criança), a exposição à violência doméstica,
o isolamento ou aprisionamento e o bullying.

x

Violência física - incluem-se todas as formas de castigo corporal incluindo, por exemplo,
bater, pontapear e exercer bullying físico.

x

Abusos e exploração sexuais -considera a utilização da criança na exploração sexual,
produção ou distribuição audiovisual que contenha abusos a crianças, prostituição e tráfico
de crianças.

12

CNPDPCJ (2018), Relatório de Avaliação da Atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 2017. Disponível
em: https://www.cnpdpcj.gov.pt/cpcj/relatorios-de-avaliacao-da-atividade-estatistica.aspx. Último acesso 20/11/2018.
13
United Nations,Cmmitte on the Rigths of the Child, (2011) General comment No. 13 ,The right of the child to freedom
from all forms of violence. Disponível em: http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html. Último acesso em 20/11/2018.
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x

Tortura e tratamento degradante ou desumano ou castigo - inclui as formas de violência
ministradas para extrair confissões, para forçar a criança a tomar parte em atividades contra
a sua vontade ou castigar a criança extrajudicialmente.

x

Práticas prejudiciais - a mutilação genital feminina, o aprisionamento, o casamento forçado,
os crimes de “honra” ou acusações de bruxaria.

x

Violência entre crianças – inclui violência física, psicológica e sexual, muitas vezes através de
bullying, exercida por crianças contra outras crianças frequentemente em grupos.

x

Danos auto infligidos – contempla distúrbios alimentares, abuso de substâncias, feridas auto
infligidas, suicídio ou tentativas de suicídio.

x

Violência nos meios de comunicação social – quando se trata de representação de crianças de
forma negativa que possa conduzir a respostas hostis para com crianças.

Em Portugal a referência é a Lei nº 147/99, 1 de setembro, revista em 2015 que define o que é uma
criança em perigo, tal como foi já abordado no módulo 2. Por outro lado, o Código Penal Português
pune com penas de prisão quem cometa os seguintes atos:
x

maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade e
ofensas sexuais infligidos nomeadamente a pessoa particularmente indefesa, em razão de
idade que com coabite como o/a agressor/a (Artigo 152º);

x

ofereça, entregue, recrute, alicie, aceite, transporte, aloje ou acolha pessoa para fins de
exploração, incluindo a exploração sexual, a exploração do trabalho, a mendicidade, a
escravidão, a extração de órgãos ou a exploração de outras atividades criminosas,
nomeadamente por meio de violência, rapto ou ameaça grave (Artigo 160º);

x

pratique ato sexual de relevo com ou em menor de 14 anos, ou o levar a praticá-lo com outra
pessoa (artigo 171º);

x

atue sobre menor de 14 anos, por meio de conversa, escrito, espetáculo ou objetos
pornográficos (artigo 171º);

x

alicie o menor de 14 anos a assistir a abusos sexuais ou a atividades sexuais (artigo 171º);

x

subtraia menor por meio de violência ou de ameaça com mal importante determinar menor
a fugir, ou se recusar a entregar menor à pessoa que sobre ele exercer poder paternal ou
tutela, ou a quem ele esteja legitimamente confiado (artigo 249º);

x

utilize a pessoa menor incapaz na mendicidade (artigo 296º).
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Algumas questões chave sobre a violência contra as crianças
Aconselha-se a que o/a facilitador/a distribua uma folha a cada participante com estas questões
chave a as vá discutindo uma a uma de modo a que as mesmas sejam compreendidas e apropriadas
por todos/as participantes.
x

A violência contra as crianças acontece em todas as partes do mundo.

x

A violência contra as crianças persiste como uma permanente ameaça onde as relações entre
crianças e pessoas adultas permanecem autoritárias.

x

A crença de que a pessoa adulta tem direitos ilimitados ao educar uma criança compromete
qualquer abordagem que busque o fim e a prevenção da violência no foro doméstico, na
escola e em instituições de acolhimento.

x

Atitudes que normalizam a violência contra as crianças, incluindo estereótipos de género,
precisam de ser transformadas.

x

A existência de instrumentos legais é vital para pôr um fim na violência contra as crianças mas
não é suficiente.

x

Tem que haver um forte investimento em medidas de prevenção a longo prazo em paralelo
com medidas de condenação à violência, recolha sistemática de informação em torno do
fenómeno e sua divulgação; melhoria do funcionamento das organizações no sentido de uma
intervenção atempada e de qualidade.

x

Estudos têm demonstrado a importância dos laços positivos entre crianças e pais/mães. Temse demonstrado que quando não existe uma relação protetora e há uma exposição à
violência, o desenvolvimento do sistema nervoso pode ser interrompido e surge uma maior
vulnerabilidade a problemas físicos e mentais.

x

No seu quarto Comentário Geral sobre a saúde e o desenvolvimento de jovens, o Comité
reconhece a existência de relação entre a violência, os maus tratos, os abusos e a negligência
e o suicídio e os problemas de saúde mental que afetam os/as jovens.

x

Há um reconhecimento cada vez maior de que a prevenção da violência contra as crianças
requer a cooperação entre diferentes entidades e atores: “a prevenir e intervir na violência
contra as crianças devia ser uma preocupação coletiva” (Pinheiro, 2006:5).
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x

A violência não é uma consequência inevitável da condição humana já que existe o
conhecimento e a capacidade para prevenir a violência contra as crianças e reduzir os seus
efeitos.

x

A prevenção da violência contra as crianças é também uma forma de reduzir todas as formas
de violência na sociedade e de diminuir, a longo prazo, problemas sociais e de saúde: “não há
violência contra as crianças que seja justificável;

x

Toda a violência contra as crianças pode ser prevenida” (Pinheiro, 2006:6).14

Tema 4: Ser ElFO de uma criança vítima de violência (15 minutos)
Atividade 3 – Colocar-se no lugar do outro
O/A facilitador pode iniciar esta fase da sessão propondo uma atividade ao grupo. Em primeiro lugar
deve solicitar a constituição de grupos de 4/5 pessoas; em seguida distribui a imagem em baixo e
refere: Esta imagem simboliza uma criança privada dos cuidados parentais. Coloque-se no lugar dela e
pense: que sentimentos tem esta criança? Que sonhos e expetativas alimenta? Que medos a afetam?

Depois de ouvir os contributos dos grupos o/a facilitador deve apresentar as seguintes perspetivas.
x

Uma pessoa que assuma a responsabilidade de cuidar e apoiar uma criança que, perdeu a sua
família de origem tem que ter presente que, fossem quais fossem as circunstâncias da

14

Adaptado de: Pinheiro, Paulo Sérgio, (2006) Study on Violence against Children, Geneva, United Nations. Disponível em:
http://www.unviolencestudy.org/. Último acesso 20/11/2018.
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separação ela representa sempre um choque para a criança que passará necessariamente por
uma fase de luto.
x

Com frequência, uma criança revela ambivalência de sentimentos – por um lado pode sentir
mais segura com o/a ELFO/A (Tutor, pessoa idónea, padrinho civil ou família de acolhimento)
mas terá dificuldade em mostrar que o ELFO está a fazer “um bom trabalho”.

x

Não é impossível que algumas crianças, tendo sido vítimas de abuso e discriminação,
discriminem e façam bullying a outras crianças.

x

Porque passaram por experiência traumáticas nem sempre as crianças têm possibilidades de
descodificar gestos de carinho e de interpretar as novas rotinas familiares e as tradições –
tudo é novo e a rotura com o seu contexto de vida anterior pode ser muito grande.

x

Por vezes as observações mais inocentes (com piadas ou certos gestos) podem ser mal
entendidas e assustar a criança.

x

É muito importante estar atento/a a qualquer sinal de trauma (desconforto, medo, angústia,
agressividade ). Se tais sinais forem ignorados pode haver consequências negativas para a
relação estabelecida entre a criança e/o Elfo/a.

Perante isto é necessário ter consciência de que:
x

As suas rotinas, enquanto ELFO, podem ser perturbadas.

x

Vista-se de um modo discreto e, se a criança tiver outras origens culturais, diferentes da sua,
procure conhecer quais os códigos de conduta da cultura de origem.

x

Tenha atenção quando for necessário ajudar nos cuidados de higiene. Nos casos em que
tenha havido abuso sexual o toque físico pode ser interpretado como uma porta para um
novo abuso.

x

Estabeleça uma nova mas regular rotina com a criança de modo a restabelecer o sentimento
de segurança.

x

Assegure-se que todos os elementos da sua família aceitam e acolhem a criança.

x

Crie com a criança um “mapa” de referência da nova zona de residência de modo a que saiba
onde fica a escola, o caminho de casa-escola-casa, o jardim, etc.

x

Ouça o que a criança tem para dizer (sobre o seu passado, sobre o seu presente, sobre o seu
futuro).
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x

Envolva a criança em todas as decisões que forem importantes na sua vida.

x

Esteja disponível para ouvir a criança falar sobre a sua comunidade de origem e a sua cultura
e respetivas tradições. Dê oportunidade para que a criança introduza novos hábitos (por
exemplo na alimentação).

x

Ajude a criança a estabelecer novos contactos sociais com outras crianças.

x

Valorize as suas experiências pessoais e os seus saberes. Reforce!

x

Saiba estabelecer limites.

x

….descubra outras dimensões importantes com o grupo.

Tema 5: A narrativa e o papel do ELFO no empoderamento e construção da resiliência (15
minutos)
Como se referiu várias vezes ao longo da formação a capacidade de escutar a criança é essencial num
ELFO. Esta é, aliás, uma competência que apoio o processo de audição e participação da criança,
enunciado como direito e princípio fundamental na CDC.
A atividade que de seguida se apresenta constitui uma oportunidade para a criança falar sobre si
própria, narrar a sua história, a sua experiência e uma oportunidade para o/a ELFO desenvolver
competências ao nível da escuta e, simultaneamente, estabelecer com a criança uma relação positiva
e gratificante para ambos.
Atividade 3 – GATE. O jogo da narrativa
O objetivo desta atividade é apresentar o jogo criado no âmbito de um outro projeto cofinanciado
pela Comissão Europeia e desenvolvido pela DCI- Itália. GATE é um jogo composto por 16 cartões,
cada um refletindo uma importante dimensão na vida das crianças e a partir dos quais elas podem
narrar as suas experiência individuais.
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GATE

Relação com o sexo

Dinheiro

Casa

Espiritualidade

Projetos/Futuro

Documentos/Cidadania

Viagem

Saúde

Riscos

Família

Relação com as

Trabalho

oposto

pessoas adultas

Amizade

Educação /

Brincar

Alimentação

Formação

Fonte: GATE. Disponível em: http://www.gate-eu.org/the-gate-game.html.
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Cada cartão/ dimensão é apresentado na sua versão positiva e negativa, permitindo às crianças
escolher o ponto de partida para a sua narrativa e quais as dimensões que considera mais
significativas da sua própria história de vida. Não se pretende que as histórias recolhidas desta forma
correspondam à verdade do que aconteceu na vida das crianças; pretende-se, antes, a sua narrativa
sobre os acontecimentos passados e a sua perspetiva sobre a evolução futura de cada dimensão. Este
pode ser uma atividade que o/a guardião, ou pessoa cuidadora, realize com a criança permitindo um
melhor conhecimento sobre a mesma sem que tal implique um ambiente de grande formalidade nem
grandes competências para colocar as perguntas certas.
No contexto da formação o/a facilitador/a distribui os cartões pelos participantes (um por pessoa) e
solicita que, em grupos de dois, contem uma história a partir das imagens.
No final do exercício o/a facilitador/a deve salientar os seguintes aspetos:
x

A comunicação com uma criança deve ser apropriada à idade da criança.

x

A comunicação deve ser positiva e focar-se na valorização dos potenciais da criança em vez
de acentuar as suas fraquezas. Desta forma está-se, também, promover a sua resiliência

x

A comunicação deve valorizar as diferenças e incluir referências positivas a crianças de outras
origens étnicas, sócio-culturais ou crianças com deficiência.

Tema 6: Avaliação (10 minutos)
O/A facilitador/a pode promover uma avaliação oral, dando a volta ao círculo para que cada pessoa
fale um pouco do que foi a sua experiência no grupo.
Será aconselhável que seja, também, feita uma breve avaliação escrita.
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