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Resumo: O presente trabalho tem como proposta discutir os direitos das crianças, a partir de 
alguns materiais produzidos durante Semana da Infância desenvolvida no Centro Educacional 
Marista Santa Mônica, no município de Ponta Grossa. A atividade teve participação de 
educadores, educandos e das famílias com o intuito de propiciar o debate e a reflexão em torno 
dos direitos das crianças. Nesta ótica, discute-se de forma breve a infância com vistas ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente, ressaltando o papel da educação em especial a escola, 
como um meio fundamental para debate e garantia de direitos das crianças. Pode-se 
considerar que as crianças traduzem os direitos com base em suas experiências cotidianas, ou 
seja, materializando a legislação. Também foi possível analisar que existe a percepção da 
família como instituição que compartilha o dever no educar e proteger. 
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INTRODUÇÃO 

O debate sobre direitos humanos adentra em um campo que coloca em 

evidência concepções e ações diante dos fenômenos sociais e da 

desigualdade.  Um dos grandes desafios da atualidade é garantir a integridade 

e dignidade humana, o que corresponde à promoção de direitos individuais, 

como a liberdade de pensamento e expressão, e de direitos sociais, como por 

exemplo, saúde e moradia. 

A educação pode ser compreendida como um direito em si, mas também 

como uma ponte de acesso a outros direitos, isso porque a instituição escolar 

tem enquanto função primordial o acesso, aquisição e produção de 

conhecimento e a convivência social através do contato e respeito com a 

diversidade. Assim, segundo Rizzi, Gonzalez e Ximenes (2009) torna-se 

possível diferenciar: o direito humano à educação; os direitos humanos na 

educação e a educação em direitos humanos. Pensar a escola como um 
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espaço privilegiado de direito e para os direitos humanos, é analisar a sua 

organização, funcionamento, seus interesses e o modo como gere vidas e 

saberes.  

O Grupo Marista carrega em sua identidade a busca da cidadania 

através da qualidade educacional e responsabilidade social.  A Rede Marista de 

Solidariedade (RMS) tem o posicionamento institucional voltado à promoção e 

defesa dos direitos de crianças e jovens e à educação para solidariedade, 

dessa forma, atende crianças, adolescentes e jovens inseridos/as, em 

situações de vulnerabilidade social, ou, como expressa Arroyo (2012), 

infâncias-adolescências precarizadas. Diante disso a RMS oferece em suas 

Unidades Sociais, bolsas de estudos integrais, propiciando uma educação de 

qualidade e envolvendo vários atores - educandos, colaboradores, famílias, 

comunidade, equipamentos do território, da rede socioassistencial e 

intersetorial - para a promoção dos direitos fundamentais.  

Outro compromisso institucional é a valorização da infância, 

reconhecendo-a como uma etapa de vida singular no modo de sentir, pensar e 

fazer. As crianças e jovens são compreendidos como “sujeito sócio-histórico, 

sujeito da cultura, sujeito desejante, sujeito epistêmico, sujeito de relações 

interpessoais, sujeito do brinquedo e da brincadeira, sujeito da ética e da 

estética” capazes de construir o mundo e a educação (Projeto Educativo do 

Brasil Marista, p.56).  

O Centro Educacional Marista Santa Mônica, localizado na cidade de 

Ponta Grossa, Paraná, atualmente atende 624 educandos/as no Ensino 

Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio, e também em projetos 

de contraturno. Nessa instituição, existe a equipe Psicossocial, composta por 

duas assistentes sociais e uma psicóloga, que acompanha os processos 

educativos e psicossociais a fim de defender e garantir os direitos das crianças, 

adolescentes e jovens atendidos/as, sendo que o trabalho acontece por meio 

de atendimentos individuais e coletivos, visitas domiciliares, articulação com a 

rede, projetos e intervenções em sala de aula, formação de educadores/as, 

entre outras atividades.  

Nesta perspectiva, este trabalho tem por proposta principal relatar a 

experiência da Semana da Infância, executada no corrente ano no CEMSM sob 



 

o acompanhamento da Equipe Psicossocial. Entende-se que a socialização da 

atividade possibilita discutir os direitos das crianças, a partir da vivência 

particular delas e de suas famílias. 

O trabalho estrutura-se da seguinte forma: breve contextualização 

histórica acerca da infância, com enfoque no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e o papel da educação na defesa e garantia dos direitos 

das crianças. Posteriormente, apresenta-se a experiência da Semana da 

Infância, evidenciando a forma que foi desenvolvida e os resultados obtidos 

através da interlocução com os educandos e seus responsáveis. Por fim, 

apresenta-se as considerações finais do trabalho.  

 

A CRIANÇA E A INFÂNCIA: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

            Entendemos a infância como uma categoria social, o que significa que 

ser criança ultrapassa apenas etapas desenvolvimentistas, sendo necessário 

analisar de uma maneira histórico-crítica os contextos dos quais as crianças 

fazem parte. Alguns autores como Ariés (1980), Donzelot (1981) e Costa 

(2004) demonstram o quanto as representações da infância e adolescência 

ganham sentido conforme pautam as transformações históricas, políticas e 

econômicas da sociedade (CAMARGO; CERVO, 2018). Ou seja, cada 

momento vai delineando modos de ser infância. 

No Brasil, a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), em 1990, foi reconhecida como um avanço por buscar romper discursos 

e práticas marginalizantes e violentas, pois, até então havia pouca 

responsabilização do Estado e da sociedade civil nas questões da infância e 

juventude.  Schuch (2009, p.22) afirma que: 

 

(...) o ECA é tomado como um símbolo de ruptura por excelência. Através da 

divulgação de suas orientações, as estruturas jurídico-estatais brasileiras vêm 

sendo modificadas: equipamentos são extintos, reformados e criados, 

linguagens são substituídas, funcionários vêm sendo formados, crianças e 

adolescentes são constituídos enquanto sujeitos de uma forma específica.  

 



 

           A legislação foi criada por e para adultos, isso porque foi formulada, 

defendida e aprovada por pessoas engajadas na luta pelos direitos4  e para que 

as pessoas adultas mudassem sua forma de conceber, atuar e cuidar de 

crianças e adolescentes.  A partir do ECA, a vida, a saúde, a alimentação, o 

estudo e profissionalização, o lazer, a cultura, a dignidade, a liberdade e a 

convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes são 

considerados como direitos fundamentais que dependem do envolvimento da 

sociedade civil, da participação familiar e de políticas públicas articuladas pelo 

Estado. 

Mesmo após quase 30 anos dessa legislação, notamos em nossa 

prática diária o quanto os direitos precisam ser materializados no cotidiano, 

visto que a lei em si, ou o discurso sobre direitos não garante a efetivação dos 

mesmos. Bem como, também percebemos a necessidade de tornar acessível e 

compreensível a concepção sobre os direitos para as próprias crianças. 

Ao considerar a escola como espaço de interação e propício para se 

conhecer as infâncias, o diálogo sobre direitos pode se fazer presente, através 

de atividades atreladas ao currículo que, conforme Lima (2014), deve ser 

baseado nas experiências trazidas pelas crianças, suas rotinas e interações em 

casa, na rua, na escola, porque a criança já é uma pessoa integral e não deve 

ser vista apenas como uma promessa, um vir a ser, ou como um “objeto 

passivo de socialização orientada por instituições ou agentes sociais” (p. 43).  

Isso permite dar visibilidade ao conhecimento da criança garantindo-lhe o 

direito à participação e reflexão sobre seus próprios direitos e valorizando não 

apenas o que sabe do mundo, mas os saberes de quem a antecedeu, de sua 

comunidade, e os que adquire na própria relação escolar.  

 

A SEMANA DA INFÂNCIA: A INTERLOCUÇÃO ENTRE EDUCADORES, 

EDUCANDOS (AS) E RESPONSÁVEIS 

A Semana da Infância foi realizada durante os dias 18 a 22 de março do 

corrente ano, com as turmas do 1º ao 5º ano. O seu planejamento levou em 
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consideração o dia 21 de março que é reconhecido pelo Fundo das Nações 

Unidas para Infância (UNICEF) como o Dia Mundial da Infância, e buscou co-

responsabilizar escola e famílias com a reflexão sobre os direitos das crianças 

incentivando o protagonismo dos educandos.  

Dessa forma, no primeiro momento foi realizada uma discussão com as 

educadoras sobre o Objetivo Global para o Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) número 4 que diz: “Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 

qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 

todas e todos.” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, s/d) 

Em seguida, durante toda a semana realizou-se uma acolhida5 com os 

educandos sobre algum direito específico, sendo eles: direito a educação, 

direito ao brincar, direito ao mundo da imaginação, direito à convivência familiar 

e direito à leitura. As acolhidas ocorreram de forma lúdica e participativa com 

as pessoas que estavam presentes no momento (educadores, crianças e 

familiares).   

Posteriormente cada turma ficou responsável por elaborar uma produção 

com a mediação das educadoras de sala sobre um dos direitos abordados. 

Assim, o 1º ano trabalhou com o Direito ao brincar; o 2º ano ficou com Direito 

ao mundo da imaginação; o 3º ano - Direito à leitura; 4º ano – Direito à 

educação e 5º ano – Direito à convivência familiar.  

A Semana da Infância foi finalizada com um encontro com a presença 

dos responsáveis pelos educandos, no qual foi explicado sobre as atividades e 

os direitos que foram trabalhados durante a semana, bem como com a 

exposição das produções.  Além disso, os familiares foram divididos em dez 

grupos para discutirem sobre os direitos elencados e realizaram um registro e 

uma breve apresentação das discussões.  

Todas as produções realizadas tanto pelos educandos como pelos seus 

familiares, foram compiladas em forma de portifólio6. Este caracteriza-se por 

ser uma ferramenta importante de documentação e sistematização da atividade 

desenvolvida, uma vez que permite à comunidade educativa a consulta 
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permanente sobre a reflexão realizada durante a Semana da Infância, e 

também dá visibilidade para a vivência particular dos direitos. 

 

OS DIREITOS EM QUESTÃO: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Considerando todo o exposto acima, cabe agora explicitarmos os 

resultados da atividade. Para fins de melhor visualização foram destacados 

alguns trechos presentes no portifólio, que dizem respeito tanto a produção dos 

educandos quanto dos responsáveis.  

No que concerne ao Direito à Educação: 

 
A educação é um direito para poder estudar.  
É respeitar os outros da forma que são.  
É poder viver. 
Para ser livre. 
Ser livre e brincar.  
Ter direito de brincar, não só ficar no celular e dormindo.  
(Educandos) 
 
 
Ter liberdade p/ se expressar. 
Ter acesso fácil à leitura e à jogos educativos não somente na escola mas 
também em casa. 
Direito a um ensino de qualidade respeitando o tempo da criança. 
(Responsáveis)  
 

 

Podemos perceber que educandos e famílias compreendem a educação 

de uma forma ampla. Além de representar um direito para poder estudar, ou 

seja, o acesso aos conhecimentos acumulados socialmente e processos de 

ensino e aprendizagem de qualidade, a escola é percebida como um espaço 

que garante um dos principais direitos individuais: a liberdade de expressão 

alicerçada pelo exercício do respeito, demonstrando a possibilidade de 

processos educacionais inclusivos através da aceitação das diferenças e 

singularidades. Isso corrobora com o art 53 do ECA, no que tange ao pleno 

desenvolvimento e preparo do exercício para cidadania e art. 58 sobre os 

valores culturais. 

 Ainda é possível entender que a educação está atrelada ao direito à 

vida, potencializando a construção identitária e colocando a escola como local 

para ser criança, ou seja, local propício para a brincadeira, entendendo que a 

ludicidade demarca um universo particular e simbólico (FONSECA, FARIA, 



 

2012) desses sujeitos. Também parece existir a consciência  de que o ato de 

educar acontece na instituição de ensino mas também em casa, o que 

evidencia o dever das famílias e da sociedade na formação das crianças e 

adolescentes.  

No que concerne o Direito a Leitura: 
Leitura é viajar sem sair do lugar.  
Aprender a ler o mundo.  
Sonhar sem dormir!  
Ler as emoções da vida  
Ler é aprender e aprender é ser feliz. (Educandos)  
 
Acessibilidade a livros.  
Desenvolvimento da imaginação.  
Ter momento e leitura.  
Ter incentivo (em casa/ e escola). (Responsáveis)  

 

Notamos que as crianças relacionam o saber ler, com o contato com 

conteúdos e lugares novos, mas também com a complexidade do viver. Uma 

leitura que não se caracteriza apenas com a junção de letras ou palavras, mas 

emoções e sonhos. Denotando que o processo do aprender a ler é algo 

complexo, pois está relacionado com o cotidiano e com a felicidade de ser. 

Dessa forma, para elas ter direito a ler é também ter o direito de perceber e 

interpretar o mundo. 

Para as pessoas responsáveis, os livros parecem ser a ferramenta 

primordial para a garantia do direito à leitura. Podemos entender o momento 

para a leitura como espaço-tempo intencional para a aprendizagem e também 

o desenvolvimento de outras funções psíquicas como a imaginação, sendo 

que, novamente aparece a co-responsabilização entre família e escola nesse 

processo.  

No que concerne o Direito ao Brincar: 
 

Balança. 
Boneca. 
Amarelinha.  
Esconde esconde. 
Escorregador. (Educandos)  
 
Liberdade em poder brincar, descobrir-se e descobrir o mundo ao seu redor.  
Ter direito a se sujar.  
Não ficando somente preso aos brinquedos digitais, desenvolver atividades que 
o estimulem ao crescimento pessoal. (Responsáveis)  

 



 

 No ECA, o brincar não é um direito em si, mas, conforme o art 16, é um 

aspecto da garantia à liberdade, o que foi demonstrado pelas produções da 

Semana da Infância. Notamos que a explicação das crianças sobre o brincar é 

a demonstração de quais brincadeiras se fazem presentes no cotidiano. Já 

para as pessoas adultas o brincar subsidia a construção subjetiva através das 

descobertas, do experienciar, do sentir na pele os efeitos das brincadeiras.  

Algo que nos chama a atenção, tanto no direito ao brincar como no 

direito à educação, é a menção das brincadeiras como algo que subverte as 

tecnologias (celular e brinquedos digitais), o que revela uma concepção crítica 

diante da atualidade e reafirma a necessidade de momentos para que as 

crianças criem e divirtam-se.   

No que concerne o Direito ao Mundo da Imaginação 

 
Sonhos. 
Fantasias. 
Leituras. 
Brincadeiras. 
Acreditar que existe. (Responsáveis)  
 

Embora não se tenha específico um direito relacionado ao mundo da 

imaginação, entende-se que as crianças precisam ser estimuladas a 

desenvolver seu lado criativo através dessa capacidade psíquica. Para isso, 

utilizamos de uma história na qual as crianças teriam que fazer desenhos, a 

partir da fluidez da imaginação e criatividade delas. Já os responsáveis 

parecem sinalizar que imaginar relaciona-se com a possibilidade de poder criar 

um mundo que subsidie o mundo real, através dos sonhos, leituras, e que o 

imaginar é essência para acreditar. Nota-se também que a leitura se faz 

presente no contexto da imaginação, o que potencializa o desenvolvimento da 

criatividade das crianças.  

No que concerne o Direito a Convivência Familiar 

Trabalho não. Diversão sim  
Um direito importante. Que todos devemos preservar.  
Temos que da criança cuidar. Permitindo que ela cresça. Que todo tipo de 
exploração desapareça. (Educandos)  
 
Diálogo. 
Segurança. 
Proteção. 
Valores. 
Respeito. (Responsáveis) 

 



 

 Em relação à convivência familiar, constatamos que para crianças e 

responsáveis, a família é compreendida como um espaço que deveria ser 

seguro e comum a todos no sentido de assegurar proteção, cuidado e o 

desaparecimento de violência, o que corrobora com o sentido de direito 

fundamental corroborado pelo ECA. Também percebemos que a família está 

embasada como uma instituição de contato com a cultura através da 

transmissão de valores.  

Ainda, ao caracterizar a família como um espaço para o diálogo, 

entende-se que cada vez mais toma-se ciência da importância da conversa e 

da escuta na relação que se estabelece com as crianças. Isto, relaciona-se a 

educação não violenta, que desempenha um papel importante da reflexão 

sobre motivos e causas de determinado comportamento, e principalmente atua 

no desenvolvimento de responsabilização das crianças e dos responsáveis na 

tratativa estabelecida a partir do diálogo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As crianças deveriam ser os atores sociais centrais nos direitos que lhe 

dizem respeito. Essa afirmação, refere-se aos momentos que muitas vezes, 

inconscientemente, as práticas escolares colocam a infância num lugar de não 

saber. Ao contrário, percebemos que as crianças têm muito a nos dizer, e que 

nós, adultos, precisamos escutá-las. Escutar não significa que se deva fazer 

tudo o que a criança deseja, mas que é necessário compreender a maneira 

diferenciada como significam o mundo e através da mediação intencional, seja 

por atividades escolares ou nas relações familiares, inserir novos elementos na 

vida das crianças com vistas ao desenvolvimento de autonomia e protagonismo 

das suas histórias.    

Experiências como aqui exposta aos leitores, demonstra que é possível 

discutir a dimensão dos direitos no âmbito escolar com as crianças e com as 

famílias, de modo a mobilizá-los na reflexão conjunta e na co-

responsabilização formativa. Além disso, torna possível que nós, sejamos 

acompanhantes, trilhando junto às crianças os caminhos que se colocam a 

frente para aprendermos também sobre como garantir direitos.  
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