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Resumo 

Este paper tem o objetivo de discutir as potencialidades, limites e desafios da 

metodologia de pesquisas de opinião convertidas em consultas participativas, desenvolvida 

no contexto da Plataforma dos Centros Urbanos (PCU), uma iniciativa do UNICEF Brasil. 

Este trabalho toma como base os resultados da aplicação da consulta participativa a 

crianças e adolescentes realizada em 25 comunidades populares da cidade de São Paulo, entre 

maio e julho de 2011. 

A reflexão sobre as potencialidades deste método na promoção de debates sobre os 

direitos das crianças e adolescentes também revela seus limites metodológicos e indica 

desafios a serem superados para garantir a eficácia do processo. 
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Introdução 

Este paper tem o objetivo de discutir as potencialidades, limites e desafios da 

metodologia de pesquisas de opinião convertidas em consultas participativas, desenvolvida no 

contexto da Plataforma dos Centros Urbanos, uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas 

para a Infância do Brasil (UNICEF Brasil), desenvolvida entre os anos de 2008 e 2011. 

O Instituto Paulo Montenegro, instituição sem fins lucrativos criada e mantida pelas 

empresas do Grupo IBOPE, foi parceiro técnico desta iniciativa na concepção de uma técnica 

de pesquisa que suprisse a inexistência de dados oficiais sobre as vidas das crianças e 

adolescentes em comunidades populares, envolvendo os próprios membros dessas 

comunidades na realização de medidas de suas realidades. 

A metodologia de consultas participativas de opinião foi aplicada em dois momentos 

distintos: a primeira onda, em 2009, com objetivo de conhecer a percepção de membros da 

comunidade e representantes dos equipamentos públicos sobre as condições de efetivação dos 

direitos das crianças e adolescentes; a segunda onda, em 2011, para  acompanhar os avanços  

ao longo dos três anos de projeto. Foram também adotadas duas vertentes de coleta de dados, 

sendo uma, aplicada por duplas de adolescentes das próprias comunidades, direcionada a 

crianças e adolescentes sobre suas condições de vida; outra direcionada a pessoas de 

referência comunitária e aplicada por lideranças locais.  

O objeto deste trabalho é a Consulta Participativa a Crianças e Adolescentes, realizada 

nas 25 comunidades participantes da PCU na cidade de São Paulo. 

Dada a natureza participativa desse processo, os dados produzidos neste âmbito não 

possuem o mesmo rigor metodológico e estatístico de pesquisas realizadas por profissionais, 

mas têm o indiscutível mérito de, além de retratar a opinião dos segmentos ouvidos durante as 

entrevistas, provocar o envolvimento, a conscientização, a mobilização e o protagonismo dos 
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participantes, ampliando o impacto dos resultados e legitimando seu uso pelos membros da 

comunidade, mobilizados na garantia dos direitos das crianças e adolescentes. 

A reflexão sobre as potencialidades desta metodologia na promoção de debates sobre 

os direitos das crianças e adolescentes também revela seus limites metodológicos e indica 

desafios a serem superados para garantir a eficácia do processo. 

 

Contexto 

A Plataforma dos Centros Urbanos (PCU) é um projeto idealizado pelo UNICEF 

Brasil que contribui para promover o compromisso e a participação dos diferentes setores da 

sociedade, incluindo os próprios adolescentes, em ações destinadas a reduzir as desigualdades 

existentes em centros urbanos brasileiros. O projeto, iniciado em 2008, foi realizado em um 

ciclo de quatro anos em comunidades populares das cidades de São Paulo (SP), 

Itaquaquecetuba (SP) e Rio de Janeiro (RJ), visando influenciar o comportamento das 

famílias, governo e sociedade, para estarem atentos à garantia dos direitos da infância e da 

adolescência. 

A ação nas comunidades tem como atores estratégicos os chamados Grupos 

Articuladores Locais, compostos por representantes de organizações não governamentais, 

poder público, adolescentes e outros grupos ou organizações de livre escolha das 

comunidades. Suas atribuições incluem a mobilização e articulação da comunidade, o diálogo 

com redes de serviços públicos e parceiros potenciais, a participação em atividades de 

capacitação e a escuta às comunidades sobre os direitos das crianças e dos adolescentes.  



��

�

Cada Grupo Articulador atua em estreita colaboração com uma dupla de Adolescentes 

Comunicadores 1 , buscando desenvolver ações de forma colaborativa para melhorar 

indicadores que revelam em que medida os direitos dos meninos e meninas que vivem nesse 

território são respeitados e garantidos. 

Como não existem dados oficiais disponíveis que descrevam tais contextos locais, 

estes indicadores são medidos de forma participativa através do mapeamento dos serviços 

existentes e oportunidades para crianças e adolescentes, bem como através de pesquisas de 

opinião com membros das comunidades participantes desse processo. Os resultados do 

mapeamento e dos processos de consulta são discutidos por diversos membros das 

comunidades em um fórum, cujo resultado traz insumos para a formulação de planos locais de 

ação. 

Para garantir a diversidade de opiniões e a participação de diferentes grupos etários e 

de atuação social, foram estabelecidas duas abordagens distintas para trabalhar com os 

públicos de diferentes faixas etárias e perfis:  

1. A consulta participativa a pessoas de referência comunitária sobre a realidade das 

crianças e adolescentes2 é aplicada individualmente aos entrevistados, a partir de 

um questionário quantitativo sobre temas ligados à garantia dos direitos da criança 

e do adolescente. 

2. A consulta participativa a crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos baseia-se em 

entrevistas aplicadas em grupo, seguido de debate entre os participantes. 

��������������������������������������������������������
1 Adolescentes Comunicadores são moradores das comunidades participantes da PCU, com 14 a 17 anos, de 
ambos os sexos, que participam de um processo contínuo de formação em comunicação (em parceria com a 
ONG Viração e a Bem TV), com a finalidade registrar, comunicar e articular debates e discussões sobre políticas 
públicas da infância e adolescência por meio da perspectiva do próprio público atendido. 
2 Termo utilizado pela equipe técnica da Plataforma dos Centros Urbanos para designar atores diretamente 
envolvidos com as áreas da infância e adolescência, tais comoa lideranças, educadores, agentes de saúde, 
assistentes sociais, conselheiros tutelares, familiares, representantes de moradores, gestores de serviços e de 
equipamentos públicos, organizações não-governamentais, movimentos sociais, associações e grupos variados, 
entre outros. 
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Esta última vertente, a consulta participativa a crianças e adolescentes, tem origem no 

Child Friendly Cities (CFC) Research Toolkit3, uma iniciativa da Innocenti Research Centre 

(IRC) e da Childwatch International, em parceria com diversas organizações internacionais, 

com o objetivo de avaliar de maneira participativa um conjunto de indicadores de direitos da 

criança para as comunidades e cidades em níveis locais de governança. 

Nesse contexto, foram desenvolvidos indicadores para apoiar técnicos e 

administradores municipais, organizações, comunidades e indivíduos interessados, no 

processo de construção, fortalecimento e avaliação do quanto uma cidade ou comunidade 

precisa avançar ou já avançou para ser “amiga da criança”. Questionários e outras ferramentas 

de avaliação foram produzidos para dar subsídio às discussões Para produzir uma análise da 

situação das crianças e adolescentes, entendendo a necessidade de obter dados quantitativos e 

qualitativos. 

The collection of quantitative disaggregated data through 

official or public sources is essential but qualitative data should 

be complementary. The latter may collected through 

participatory approaches such as focus groups and community 

fora, which also favour the approval of the analysis and 

contribute to the strengthening of democratic participation. 

(http://www.childfriendlycities.org/en/building-a-cfc/tools) 

Nota-se que a proposta de utilizar metodologias participativas na coleta de dados é 

marcada por um pressuposto político, de que a participação dos atores envolvidos na reflexão 

sobre a temática em questão enriquece o processo de coleta de dados. Diferente das técnicas 

��������������������������������������������������������
3 Conjunto de ferramentas de pesquisa das Cidades Amigas da Criança.  
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tradicionais de pesquisa, métodos participativos de pesquisa consideram “pesquisados” como 

atores na formulação dos problemas, obtenção de dados e análise dos mesmos (THIOLLENT, 

1999). Dada a forte sinergia desses objetivos com os pressupostos da PCU, as estratégias de 

coleta de dados definidas no escopo desta iniciativa (descritas mais a frente) foram 

incorporadas à metodologia do projeto.  

Com o objetivo estabelecer uma linha de base sobre a percepção dos envolvidos 

quanto à realidade das crianças e adolescentes dos territórios participantes do projeto, em 

2009 foi realizada a primeira onda das pesquisas participativas. Transcorridos três anos de 

atuação da PCU, em 2011 foi aplicada a segunda onda de pesquisas participativas, para 

identificar os avanços alcançados e os desafios remanescentes no que diz respeito à garantia 

dos direitos das crianças e adolescentes nas comunidades populares participantes do projeto. 

O presente estudo baseia-se nos resultados mais recentes desta iniciativa, coletados 

entre maio e julho de 2011, na consulta participativa a crianças e adolescentes. Ao todo, 

foram ouvidas 1.370 crianças e adolescentes de ambos sexos, entre os 7 e 17 anos. 

 

O desenho da metodologia 

Diferentes atores são envolvidos no processo de realização da pesquisa objeto deste 

trabalho. A coordenação técnica, constituída pelo UNICEF, Instituto Paulo Montenegro, 

Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS) e Centro Integrado de Estudos para o 

Desenvolvimento Sustentável (CIEDS), foi responsável por desenvolver os instrumentos de 

pesquisa descritos mais adiante, promover sessões de treinamento para a aplicação da 

pesquisa e fornecer os materiais impressos aos responsáveis pela aplicação.  
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Os Grupos Articuladores Locais, conforme já descrito anteriormente, são os 

responsáveis pela execução e planejamento de ações proposta pela PCU, sendo eles 

compostos por uma rede local de organizações e lideranças comunitárias, serviços públicos e 

adolescentes. Seu papel na consulta participativa a crianças e adolescentes era o de 

acompanhar as etapas da pesquisa, por meio de um representante escolhido para: 

� Participar das sessões de treinamento para aplicação da pesquisa; 

� Acompanhar e ajudar a execução e registro do processo de investigação; 

� Criar as condições para a realização da pesquisa, definindo local, selecionando o 

grupo de entrevistados, organizar o material e providenciar infraestrutura. 

Uma Comissão de Acompanhamento composta por representantes de Grupos 

Articuladores Locais, que visa desenvolver recomendações sobre a aplicação da pesquisa, foi 

responsável por trazer sugestões e críticas à coordenação técnica sobre atividades relativas à 

implantação da pesquisa. É importante salientar que este tipo de acompanhamento 

possibilitou ampliar o contato dos pesquisadores com os instrumentos de pesquisa e agregar 

elementos de percepção local no processo real de interpretação de análise e de dados. 

Os Adolescentes Comunicadores, conforme descrição mais acima, são responsáveis 

pela promoção de reflexão sobre a temática de direitos da infância e adolescência a partir da 

visão deste próprio público. Assim, no que diz respeito à pesquisa em questão, o papel de 

cada uma das duplas participantes da PCU era realizar a pesquisa propriamente dita, após 

receber o treinamento destinado a este fim. Além disso, era tarefa conjunta das duplas junto 

ao representante do Grupo Articulador, avaliar o processo de pesquisa e os instrumentos e 

métodos utilizados, para devolver suas impressões, sugestões e críticas do processo à 

coordenação técnica. 
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O público consultado nesta pesquisa era de pessoas que vivem nas comunidades, 

encontradas através de escolas, serviços públicos, associações de bairro, ONGs, entre outros 

espaços de uso público. Cada comunidade tinha a missão de organizar um grupo de até quinze 

meninos e meninas4, para cada uma das faixas etárias: 

� Crianças entre 7 e 10 anos; 

� Adolescentes entre 11 e 14 anos; 

� Adolescentes entre 15 e 17 anos. 

A composição da amostra não foi estabelecida por critérios rígidos ou definição de 

cotas, de modo que foi bastante diversa entre as 25 comunidades participantes da PCU que 

promoveram esta atividade. Das 1.370 pessoas entrevistadas, foram 443 crianças entre 7 e 10 

anos, 450 adolescentes entre 11 e 14 anos e 477 adolescentes entre 15 e 17 anos. 

No que diz respeito às atividades da pesquisa propriamente dita, esta se articula em 

três etapas: 

1. Etapa Quantitativa - Aplicação de questionário estruturado, por meio de leitura 

coletiva das perguntas e preenchimento individual; 

2. Etapa de Tabulação - Síntese das respostas individuais em um painel, identificando os 

pontos mais positivamente e mais negativamente avaliados na etapa quantitativa; 

3. Etapa Qualitativa - Discussão em grupo pautada na síntese dos resultados da etapa 

quantitativa, visando refletir sobre as áreas indicadas como principais desafios e 

apontar possíveis formas de usar os resultados em benefício das crianças e 

adolescentes daquela comunidade. 

A seguir estão detalhadas cada uma das etapas desse processo de consulta. Mas cabe 

salientar que a escolha da metodologia utilizada nesse contexto leva em conta a natureza 

��������������������������������������������������������
4 Dada a facilidade de articulação de alguns Grupos Articuladores, foram feitos grupos maiores ou dois grupos 
por faixa de idade.  
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participativa da aplicação. Considera não só a finalidade de coletar dados quantificáveis e ao 

mesmo tempo aprofundados, mas também de dar oportunidade para que as crianças e 

adolescentes dos 7 aos 17 anos dêem sua opinião e debatam sobre as questões que afetam seu 

dia a dia, acreditando que a abertura para a reflexão dessas questões irá estimulá-los para a 

atuação política. E justamente por entender que os adolescentes têm um papel importante 

neste debate, eles foram escolhidos para serem os responsáveis pela realização desta consulta 

participativa a crianças e adolescentes. 

 

Etapa Quantitativa 

Os Adolescentes Comunicadores conduzem os participantes de cada grupo a sentarem-

se e antes do início da pesquisa apresentam a proposta da atividade e os objetivos da pesquisa. 

Em seguida, entregam a cada participante do grupo um questionário, a ser preenchido 

individualmente pelos próprios entrevistados. Para que o grupo todo responda a todas as 

perguntas, esclareça suas dúvidas e termine de responder o questionário ao mesmo tempo, um 

dos aplicadores lê em voz alta cada uma das questões, certificando-se de que todos 

entenderam as proposições e conseguiram respondê-la.  

O questionário divide-se em cinco blocos temáticos, que abordam todas as áreas 

consideradas prioritárias pela PCU no que diz respeito à garantia dos direitos das crianças e 

adolescentes: 

� Minha Comunidade 

� Minha Escola 

� As Pessoas da Comunidade 

� Minha Atuação e Participação na Comunidade / Meus Direitos e Deveres 

� Minha Vida Pessoal e Familiar 
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Cada uma dessas áreas temáticas é composta por uma bateria de frases que descrevem 

situações com as quais o respondente pode dizer que “concorda totalmente”, “concorda mais 

ou menos” ou “não concorda”. Para as diferentes faixas de idade uma estrutura fixa de frases 

se repete, ocasionalmente havendo algumas frases adicionais para abordar assuntos 

complementares quanto maior a faixa de idade. Para evitar que os entrevistados e 

entrevistadores, dada sua pouca experiência com pesquisa e idade reduzida, se deparasse com 

situações delicadas e que os expusessem a riscos de alguma natureza, o questionário foi 

construído com os devidos cuidados tanto em termos de linguagem quanto éticos. 

A versão do questionário fornecida aos aplicadores continha instruções escritas para a 

aplicação da pesquisa, instruindo-os inclusive a tomar certos cuidados técnicos durante o 

preenchimento individual do questionário, como evitar que os participantes conversem entre 

si, influenciando a resposta do outro, ou ainda orientando a fazer uma breve introdução 

sempre que houver troca de bloco temático. 

A cada bloco realizado, as folhas dos questionários de todos os participantes são 

recolhidas para a realização da etapa seguinte de forma mais ágil e organizada. 

 

Etapa de Tabulação 

Esta etapa consiste na síntese das respostas individuais em um painel, de modo a 

permitir que todos os presentes a visualização dos resultados da etapa quantitativa. Enquanto 

um Adolescente Comunicador faz a leitura das frases o outro recolhe as folhas do bloco 

finalizado, já fazendo a contagem de respostas para cada uma das frases. 

Ao final da aplicação de todos os blocos, com as respostas individuais consolidadas, 

os resultados quantitativos são registrados em painéis, que permitem aos participantes 

visualizar as opiniões do conjunto de todo o grupo sobre os vários pontos discutidos. São 
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destacados em verde os pontos mais positivamente avaliados, assim como aqueles que 

requerem uma atenção mais urgente são destacados em vermelho. 

É importante salientar que este material é o registro oficial dos resultados 

quantitativos, sendo digitado também pelos adolescentes comunicadores em uma planilha de 

dados que posteriormente é compartilhada com a coordenação técnica para a realização da 

tabulação dos dados consolidados de todas as comunidades juntas. 

Uma vez tabulados os dados quantitativos, o grupo articulador tem em mãos um 

resumo dos resultados para utilizar como orientador de suas ações empreendidas para 

assegurar um progresso em relação aos direitos das crianças e adolescentes na comunidade. O 

produto desta etapa tem a função de dar uma devolutiva imediata dos dados obtidos e também 

de trazer insumos para a discussão de grupo realizada na etapa seguinte. 

 

Etapa Qualitativa 

A partir da síntese dos resultados, quantificados e dispostos em painéis, inicia-se a 

discussão com o grupo, moderada pelos Adolescentes Comunicadores. Além de permitir que 

cada participante perceba as opiniões do grupo, refletindo se sua visão pessoal está em 

sintonia com as demais ou não, neste momento permite-se a participação de todos, para que 

possam expressar-se, compartilhar suas experiências relacionadas ao tema e verificar 

conceitos no grupo para qualificar as ações posteriores dos Grupos Articuladores. 

A estrutura do grupo de discussão se dá da seguinte forma: uma vez consolidadas as 

opiniões no painel, o grupo é convidado a identificar quais os pontos que receberam uma 

avaliação menos favorável. Também são comentados os pontos nos quais as opiniões se 

dividem em posições opostas. O foco da conversa sobre esses pontos deve ser o de identificar 

possíveis soluções para o benefício das crianças daquela comunidade, de modo que os 
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Adolescentes Comunicadores procurem direcionar os participantes a refletir sobre cada 

problema apontado e sugerir ações para melhorá-los. 

 

Resumo dos resultados  

Apresentamos a seguir um resumo dos resultados coletados a partir do trabalho 

descrito anteriormente, a título de apresentar parte do instrumento utilizado, bem como para 

demonstrar o grau de complexidade com a qual os atores envolvidos nesse processo estiveram 

expostos.  

Para a realização da análise dos resultados, às respostas “concordo totalmente”, 

“concordo mais ou menos” ou “não concordo” foi atribuída uma pontuação numérica, 

traduzida como uma “nota”, respectivamente 1, 5 e 10. A média destas notas gerou uma “nota 

média” para cada área temática que compunha o questionário aplicado, conforme o quadro 

abaixo: 

Áreas Temáticas do questionário 
Nota 

média 

Minha Comunidade  5,7 

Minha Escola  6,3 

Meus Relacionamentos na comunidade  6,6 

Minha Participação na comunidade  5,2 

Minha vida pessoal e familiar  7,6 

 

Na tabela abaixo é possível verificar de algumas frases que compõem o questionário. 

Tal cálculo foi produzido pela equipe de coordenação do estudo, a fim de realizar uma análise 
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dos resultados consolidados, considerando todas as comunidades juntas e promovendo um 

evento de divulgação e debate sobre esses dados. 

Resumo de resultados Nota 
média 

Orgulho das origens, cor, cultura e religião 9,1 

Espaços para brincar / encontrar amigos  6,5 

Na escola aprendo coisas interessantes… 6,4 

Salas de aula espaçosas, ventiladas e bem iluminadas 6,2 

Oferta de programas de formação e colocação profissional 5,8 

Respeito à diversidade na escola (cor, sexo, religião, cultura e condição física) 5,0 

Segurança no trânsito 4,9 

Acesso à escola em local e horário de preferência 4,3 

Limpeza e infraestrutura da comunidade  3,5 

 

De modo geral, avaliações relativas à escola estão presentes tanto entre aspectos 

positivos quanto entre os desafios que ainda devem ser enfrentados pelas crianças e 

adolescentes. 

As relações familiares são, em sua grande maioria, positivas, especialmente no que diz 

respeito a sensação de segurança e acolhimento, incentivo dos pais ao estudo e ao 

desenvolvimento. 

Já no que diz respeito às relações interpessoais, a convivência com amigos e coetâneos 

é valorizada e bem avaliada. Ao mesmo tempo em que essas crianças e adolescentes mostram-

se muito orgulhosos de suas origens, culturas e religiões, ainda experimentam uma barreira 

quanto ao respeito à diversidade. 

Por fim, fica claro que faltam oportunidades de participação nas decisões do mundo 

adulto. 
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Potencialidades, limites e desafios da metodologia 

Para permitir a compreensão das potencialidades e limites da aplicação prática da 

metodologia são tomadas como base as avaliações realizadas pelos Adolescentes 

Comunicadores e representantes dos Grupos Articuladores, compostas por registros de 

conversas organizadas com a coordenação técnica e um questionário qualitativo, que 

abordava os seguintes aspectos do processo de pesquisa:  

� Organização do encontro: planejamento, adequação do espaço, horário; 

� Grupo de participantes: adequação ao perfil, diversidade, motivação e 

colaboração; 

� Desenvolvimento da consulta: disponibilidade e adequação de material, tempo 

para realização das etapas, qualidade da discussão de grupo; 

� Desempenho dos aplicadores; 

� Comentários positivos, negativos e sugestões sobre cada uma das etapas da 

metodologia; 

� Observações sobre temas e perguntas do questionário e discussão em grupo.  

Vale a pena apontar desde já um primeiro desafio da coordenação técnica quanto ao 

registro das avaliações em um processo de larga escala, já que das 25 comunidades que 

realizaram o trabalho na cidade de São Paulo, apenas 4 devolveram os questionários de 

avaliação preenchidos. Um dos motivos para isso é o reconhecimento de que exigir grande 

número de tarefas burocráticas a um grupo que realiza tais atividades de forma voluntária e 

com objetivo de promover melhorias em seu local de residência pode gerar desmotivação e 

desmobilização ao invés de engajá-lo com o levantamento de informações relevantes sobre 

seu contexto para auxiliar o processo de definição de estratégias. 
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No que diz respeito à adequação à quantidade proposta, o objetivo era de realizar 6 

grupos de pesquisa por comunidade participante da PCU. Percebe-se que o número de 

participantes por grupo recomendada pelas diretrizes da metodologia foi seguida: 

 
Número de 

participantes 

Média de 
participantes por 

comunidade 

Média de 
participantes por 

grupo 

7 a 10 anos 443 18 9 
11 a 14 anos 450 18 9 
15 a 17 anos 477 19 10 
Total 1.370 55 27 
 

Para enfatizar a proporção do desafio, cabe lembrar que os dados aqui analisados são 

relativos a aproximadamente 150 grupos apenas na cidade de São Paulo. 

 

Adaptabilidade e flexibilidade  

De modo geral, os locais onde as atividades foram realizadas tiveram diversas 

limitações devido às possibilidades das Comunidades, que criaram formas de realizar a 

pesquisa que fogem do espaço convencional: em escolas, quadras esportivas, ONGs, prédios 

públicos, salas e outros espaços de residências dos próprios membros dos Grupos 

Articuladores. Embora adaptações até mesmo de infra-estrutura tenham ocorrido para 

viabilizar padrões razoáveis de espaço, iluminação e som, a atmosfera familiar aos 

participantes favoreceu uma atmosfera agradável e confortável tanto os participantes como 

para os próprios entrevistadores. 
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Limites e desafios 

O fato de ser uma técnica de pesquisa conduzida por adolescentes traz uma série de 

reflexões. Para além de ter uma clara função social de envolver os próprios adolescentes em 

uma pesquisa que fala sobre seus direitos e de demonstrar a importância deste ator em 

iniciativas sociopolíticas, é notável que a aproximação etária de entrevistadores e 

entrevistados acaba por facilitar o diálogo e permitir um bom fluxo à dinâmica. 

Ao mesmo tempo em que se mostram satisfeitos com a possibilidade de tomar a frente 

desta ação, os próprios adolescentes apontam em suas avaliações que o processo implica em 

significativo nível de responsabilidade e exige diversas habilidades: desde controlar grupos de 

crianças pequenas durante uma hora e meia de atividade até lidar com participantes de 

diferentes idades com habilidades de leitura e capacidade de expressão limitadas. 

A etapa quantitativa da pesquisa não aparece nas avaliações como desafio e nem são 

descritos grandes obstáculos para se chegar à tabulação dos dados. No entanto, um ponto 

recorrente entre as avaliações diz respeito à duração da atividade. Foi identificado pelos 

aplicadores algum nível de "cansaço" e "tédio" em determinados grupos, variando de acordo 

com a idade dos participantes, por vezes devido ao tamanho do questionário, por outras vezes 

devido ao fato de a discussão abordar os mesmos temas já perguntados no questionário. Em 

alguns casos, os grupos se reuniram durante a noite, após a jornada escolar tanto dos 

entrevistadores como dos entrevistados, tornando ainda mais cansativo e limitando a 

participação de certas pessoas. 

A respeito da constituição dos grupos, vale pontuar que a estratégia para reunir os 

participantes era variável entre uma comunidade e outra: ora realizavam divulgação ampla 

sobre a realização de uma consulta à opinião de alguns membros da comunidade para pensar 

sobre temáticas da criança e do adolescente, ora procuravam escolas e obtiam uma lista de 
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nomes junto à direção para compor os grupos. No primeiro caso, levanta-se uma grande 

expectativa na população sobre a pesquisa, o que pode acabar criando um viés nas respostas 

de alguns participantes. No segundo caso, fica visível o desafio para garantir uma diversidade 

grande de participantes, já que se prioriza a facilidade em conseguir nomes em detrimento de 

buscar maior representatividade entre respondentes. Assim, ainda que não se pretenda 

reproduzir os níveis de representatividade de uma pesquisa profissional com desenho amostral 

e cálculo de margem de erro, é uma questão a ser superada por essa metodologia a falta de 

controle que se tem da composição dos grupos, já que esta pode ser determinante da 

diversidade de opiniões coletadas, tanto na etapa quantitativa como na qualitativa, 

influenciando diretamente as priorizações desses grupos sobre as temáticas em questão. 

Conforme observado pelos aplicadores, para dar conta de certas questões é importante 

ter auxílio na organização da pesquisa ou até mesmo durante os grupos.  

"Às vezes acontece que as crianças não querem nos levar sério 

porque somos adolescentes como eles. Neste caso, a presença 

de um adulto ajuda a controlar o grupo." (Fala de Adolescente 

Comunicador do Grupo Articulador Jabaquara) 

Também fica visível a demanda por um processo de formação mais detalhado e 

intenso por parte da coordenação técnica, uma vez que os aplicadores desta técnica não são 

profissionais da área e realizam este trabalho voluntariamente. No entanto, dada a escala onde 

se insere esse processo, há que se lidar com o pouco tempo e pouca possibilidade para realizar 

um treinamento preciso e seguido por um acompanhamento próximo das atividades dos 50 

Adolescentes Comunicadores sem elevar abusivamente os custos de uma aplicação dessa 

natureza. 
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Fica ainda mais visível a necessidade de proximidade entre aplicadores e coordenação 

técnica quando se pensa na etapa qualitativa. A percepção foi bastante variável entre as 

comunidades, pois enquanto alguns aplicadores consideram esta a parte mais rica e 

interessante da atividade, outros tiveram expressiva dificuldade em levantar uma discussão 

significativa entre os participantes. Garantir que as discussões em grupo possam trazer 

contribuições relevantes é um importante desafio para permitir a qualificação efetiva dos 

dados quantitativos, uma vez que, devido à impossibilidade de treinamento extenso, esta 

tarefa acaba dependendo da habilidade dos Adolescentes Comunicadores em: promover o 

respeito entre diferentes opiniões; garantir o espaço de fala a cada participante; focar as 

conversas nas temáticas abordadas de forma estratégica e orientada para o uso posterior das 

informações. Assim, o rendimento real no que diz respeito à qualidade da discussão entre os 

desta etapa é dificilmente controlável. No entanto, cabe lembrar que no contexto em questão, 

o grau de aprofundamento teórico necessário para promover o debate pode acabar variando de 

acordo com diversos fatores, tais como a composição dos grupos ou o conhecimento dos 

participantes sobre a realidade local. 

Essa questão traz outra dificuldade, relativa ao registro das falas e dos debates 

realizados na etapa qualitativa. Ainda que a aplicação deste método de pesquisa seja feita por 

uma dupla, não se pode contar que um dos aplicadores fique disponível para anotar e 

sistematizar o produto desta etapa, já que boa parte dos esforços de ambos precisa ser 

direcionado ao outras tarefas que mantenham a atenção e interesse dos participantes na 

discussão das temáticas propostas. O fato de tratar-se de um de aplicação em larga escala, 

torna ainda mais desafiadora a tarefa de registrar os resultados de um grupo de discussão, já 

que os custos de disponibilizar equipamentos auxiliares, para gravar imagem e/ou áudio dos 

150 grupos de pesquisa, e transcrevê-los seriam inviáveis. Assim, a memória dos grupos de 

discussão acaba dependendo da disponibilidade de uma terceira pessoa conseguir acompanhar 
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todo o processo de aplicação, tirando fotos e anotando as falas, ou da possibilidade específica 

de cada Grupo Articulador em conseguir filmar ou gravar o áudio das consultas.  

 

Ampliando horizontes 

Um resultado indireto que era esperado a partir da aplicação das ferramentas de 

pesquisa na PCU era melhorar os contatos e as relações entre os entrevistadores jovens e os 

Grupos Articuladores. Este é um efeito muito positivo que tem o potencial de ser um 

benefício permanente para as comunidades e oferecer a oportunidade para uma participação 

mais efetiva dos adolescentes nas atividades como um todo. 

Observou-se na primeira aplicação da pesquisa, em 2009, uma dificuldade, por parte 

dos Adolescentes Comunicadores, em compreender a vasta quantidade de conteúdos trazidos 

pelos questionários. Com o passar de todas as atividades da PCU, inclusive um longo 

processo formativo para esses jovens, muitos aprendizados sobre os direitos das crianças e 

adolescentes foram acumulados. É na realização da segunda etapa de pesquisa, em 2011, que 

essa apropriação de conteúdos pelos adolescentes pode ser colocada em prática, quando 

explicam as temáticas aos respondentes da pesquisa, ao mediarem os grupos de discussão com 

maior habilidade e também ao estimularem o debate, exercendo papel de produtores e 

multiplicadores do conhecimento adquirido e elaborado. 

Na realidade, a pesquisa é participante (...) porque os grupos 

envolvidos saem do silêncio e do espaço de opressão que a 

sociedade lhes impõe, para participar de um processo onde 

aprendem a descobrir, compreender e analisar a realidade e 

repassar adiante o conhecimento adquirido. (VIEZZER, s/d) 
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É justamente quando os próprios Adolescentes Comunicadores se entendem como 

investigadores e não investigados que estabelecem essa relação com o conhecimento de sua 

realidade. Percebeu-se que somente depois da realização da primeira fase de pesquisa 

propriamente dita é que esses atores conseguiram entender o que tinha sido produzido em 

termos de dados sobre suas realidades. Assim, na segunda fase de aplicação, já entendendo-se 

como produtores de conhecimento, puderam não só superar com mais facilidade as tarefas do 

processo de pesquisa como também puderam exercer um papel mais relevante na propagação 

de seus saberes. 

É importante também destacar, nesse âmbito, a possibilidade que se abre para ouvir a 

opinião de um grupo esquecido quando se fala em tomada de decisão e produção de 

conhecimento. Somente o fato de fazer com que adolescentes apliquem questionários em seus 

coetâneos e crianças tira esse grupo etário do silêncio político. Ao trazer suas respostas 

consolidadas para a discussão, também os pesquisados assumem um papel de produtores de 

conhecimento a partir da reflexão analítica sobre aquilo que opinaram sobre sua realidade. 

Nessa relação que trasborda os papéis de pesquisador e pesquisado, muda-se a relação 

acadêmica ou profissional com que se vê a pesquisa: os grupos estudados não são apenas 

informantes, mas sim pessoas às quais o direito de dar opinião, de refletir, analisar e teorizar é 

possível (VIEZZER, s/d). Somente porque se estabelece essa relação é que é possível 

transformar esses participantes em componentes de uma rede, que participem de outras 

discussões, ações e debates, que também possam, se quiserem, multiplicar o conhecimento 

adquirido. 

Complementar a isso, vale também salientar, o ganho extremamente relevante de 

conseguir, por meio dessa rede de articulações entre pares, abrir um debate não apenas entre 

vozes pouco ou nada ouvidas como também incentivar que uma temática escondida fosse 
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descortinada e colocada em pauta. Promover um processo reflexivo entre crianças e 

adolescentes sobre seus próprios direitos e deveres é tirar esse público do papel inativo e fazê-

lo pensar sobre sua condição a partir de uma provocação crítica. 

As potencialidades vistas ganham ainda outra dimensão quando se retoma a larga 

escala em que esse método de pesquisa foi utilizado. Trata-se de 25 comunidades populares 

da cidade de São Paulo gerando significados sobre as condições de suas crianças e 

adolescentes de forma colaborativa, plantando a discussão sobre sua condição e seus direitos 

entre 1.370 possíveis multiplicadores desse conhecimento gerado. Assim, é inegável, apesar 

dos claros limites desta metodologia e dos imensos desafios a serem superados, o 

enriquecimento conquistado a partir da pesquisa participativa promovida no contexto da PCU. 

 

 

Considerações finais 
 

Conseguir controlar a atenção das crianças e adolescentes durante a realização de uma 

atividade desta natureza e que toma um tempo relativamente elevado é, evidentemente, uma 

das maiores dificuldades relatadas por boa parte dos Grupos Articuladores. O equilíbrio entre 

a relevância dos temas abordados com a duração da pesquisa pode ser a chave para assegurar 

a eficácia deste método de pesquisa participativa no contexto da PCU. A aplicação analisada 

aqui leva a crer que este equilíbrio ideal ainda representa um dos desafios da metodologia, já 

que depende muito de habilidades individuais dos Adolescentes Comunicadores em conseguir 

lidar com a grande diversidade de atividades necessárias para realizar um grupo ideal. 

Observou-se a dificuldade de conseguir somar, num contexto participativo de aplicação 

realizada por adolescentes, elementos como diversidade dos participantes, compreensão das 
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perguntas, precisão das respostas e de registro da tabulação, além de uma análise 

relativamente competente dos resultados; todas as qualidades necessárias para ter sucesso 

absoluto na aplicação do ponto de vista técnico e social. Ou seja, existe uma dificuldade clara 

para executar uma atividade significativa e alcançar e medir algum nível de impacto, sem um 

esforço significativo para a formação e acompanhamento de pesquisadores não-profissionais. 

Parte desse aspecto poderia ser resolvido com um acompanhamento mais próximo, por 

parte da coordenação técnica, dos entrevistadores ou um aumento na quantidade de 

treinamentos. No entanto, se de um lado há demanda por esse aumento, por outro lado, há a 

necessidade de uma metodologia que pode ser usada de forma mais independente por parte 

das comunidades, dada a necessidade de ferramentas autônomas e engajadoras trazida pelo 

contexto onde se insere. Este é um desafio difícil de solucionar, uma vez que o efeito da 

atividade parece estar diretamente vinculado ao sucesso na aplicação da pesquisa.  

No entanto, o ganho social que se tem ao envolver as próprias comunidades como 

realizadoras desta ação é extraordinário. O fato de realizar este levantamento em comunidades 

populares cujos dados oficiais sobre a garantia dos direitos da infância e da adolescência não 

estava disponível por si só já se constitui em informação inédita e relevante. Quando se 

considera que este levantamento foi feito de maneira participativa torna-se ainda mais valiosa, 

especialmente considerando que são os próprios adolescentes os protagonistas desta ação, 

pois os membros das comunidades não apenas estão reconhecendo e compilando as opiniões 

dos seus pares, como também deixam clara a existência de um esforço coletivo para 

compreender o funcionamento dessa comunidade e propor ações de melhoria da condição de 

vida das crianças e adolescentes.  
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Esta metodologia estudada aqui somente foi possível pela conjunção de especialidades 

dos parceiros nele envolvidos, cuja ajuda foi indispensável no desenvolvimento desta 

iniciativa. Sem a diversidade de relações construídas ao longo desse processo certamente a 

amplitude e a riqueza do produto final não seria a mesma. Aproveitar esta oportunidade para 

agradecer: 

Child Friendly Cities - Roger Hart, Pamela Wridt, a equipe do Innocenti Research 

Center e a Childwatch International, pela oportunidade de participar nesta iniciativa, e pela 

confiança no trabalho desenvolvido; 

 UNICEF Brasil - Anna Penido, Luciana Phebo e suas equipes na UNICEF São Paulo 

e Rio de Janeiro por seu apoio, mas com reconhecimento especial pelo trabalho de Jucilene 

Rocha (UNICEF-SP) pelas conversas, revisões e discussões necessárias para garantir que esta 

iniciativa atendesse às expectativas de todas as partes envolvidas e, principalmente, daqueles 

para quem a metodologia foi projetada. 

Parceiros técnicos da Plataforma dos Centros Urbanos – equipes do CEDAPS, CIEDS, 

Viração e Bem TV por suas atentas, experientes e sensíveis contribuições críticas aos 

materiais e à sua habilidade em fazer com que todo o trabalho fosse possível nas comunidades 

e especialmente na condução dos adolescentes comunicadores. 

Adolescentes Comunicadores e seus Grupos Articuladores Locais – pela grande 

dedicação em colocar em prática uma metodologia diferente e especialmente pelo grande 

sucesso com que conduziram o trabalho em cada uma das comunidades. 
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