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Introdução 

 

 “É melhor ver a Convenção 
sobre os Direitos da Criança 
como o início e não como a 
última palavra  sobre os 
direitos.  (…) Muitos países 
consideram como suficientes 
os aspectos retóricos e 
simbólicos. (…) Mas a 
Convenção é um importante 
marco. Actuando contra ela, o 
mundo continua a 
desrespeitar as crianças. ” 

 

 Michael Freeman, 2009  

   

Aviso 

   Foto M. Sarmento  
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 “Tem direito a subir em árvores e 
galhos… 

 [Direito] a ver os bichos… 

 Estudar não é direito… 

 É direito… direito a passar de 
ano…é direito… 

 A ter uma bicicleta… 

 E a soltar a pipa…” 

 
 

 Crianças  do 4º ano de escolaridade. 
Florianópolis, Brasil. Projecto Mato- as Marcas 
dos Tempos: Interculturalidade nas Culturas da 
Infância 

Passagem 

Foto João Josué Filho 
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 A Convenção sobre os Direitos da Criança representa a 
emergência, no plano jurídico de uma nova concepção social 
da infância. 

  As crianças foram sempre simbolicamente administradas pelo 
lado do “ainda não”: não votar, não ser eleito, não casar, não 
trabalhar, não comprar nem vender, etc.  

 A concepção subjacente aos direitos da criança propõe uma 
criança capaz, competente e participativa, considerando, 
embora, as variáveis do subgrupo etário e da especificidade 
das esferas de vida das crianças.  

 A cidadania da infância significa a plena assunção das 
crianças não como destinatários, receptores passivos, 
consumidores ou sequer beneficiários da sociedade, mas 
como sujeitos activos, participativos e  co-responsáveis pela 
sua própria vida.  
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 A Convenção consagra direitos de protecção, 
provisão e participação Os três ppp são 
acrescidos de um quarto p, crítico e decisivo: 
poder.  

 É na tensão entre protecção (que legitima a 
autoridade) e participação que se jogam os 
direitos das crianças. E ainda na provisão de 
políticas públicas que intervenham sobre os 
factores sociais de risco, de discriminação e de 
exclusão das crianças.  
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 A relação entre lei escrita e 
lei na prática 

 A relação entre norma 
universal e diversidade 
cultural 

 A relação entre vontade 
política e capacidade de 
concretização. 

 Apesar da CDC ser um documento incompleto constituiu uma 
base de trabalho, que desafia continuamente:  

 

O estado de concretização da CDC é  

 paradoxal e insatisfatório 

 

Painel em S. Torcato  

Foto Manuel Sarmento 



Infância, Direitos, Desafios Contemporâneos  

 

 

 “Antes os meninos eram 
maltratados porque não podiam 
dizer o que pensavam e nem o 
que acontecia ao país. Eles não 
conheciam os direitos. Agora nós 
vimos para a escola de autocarro 
e de carrinha. E não nos tratam 
mal. […] 

 Depois as crianças vão ser pais e 
também vão ter filhos e mulheres. 
Também vamos ter mais direitos. 
[…] 

  “Podíamos votar… pôr o nome 
num papel para saber o que fica. 
Como os políticos… É assim que 
se faz para escolher!” 

 
 Crianças do 1º ciclo de escolaridade. Barcelos. 

Projecto Mato- as Marcas dos Tempos: 
Interculturalidade nas Culturas da Infância 

Auditório 

 

Foto: Cristina Reis 
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 “Os adultos deviam ouvir as 
crianças porque elas 
também os ouvem. E além 
disso também são pessoas. 
[…] Os adultos deviam ouvir 
mais as crianças porque 
elas têm coisas 
interessantes para dizer.” 

 “Participar…eh…participar
…Temos é que fazer coisas 
aqui na escola e no sítio 
onde vivemos, sabes? As 
coisas do mesmo tamanho 
que nós.” 

 
 Crianças do 1º ciclo de escolaridade. Barcelos. 

Projecto Mato - as Marcas dos Tempos: 
Interculturalidade nas Culturas da Infância 

Escola  de Abação  

Foto:João Josué Filho 



 Ouvir a voz das crianças no interior das instituições 
não constitui apenas um princípio metodológico da 
acção adulta, mas uma condição política, através da 
qual se estabelece um diálogo intergeracional de 
partilha de poderes. 

  

 A expressão dessa partilha necessita de encontrar 
fórmulas que ultrapassem os mecanismos formais de 
decisão, de modo a adequar-se a uma participação 
das crianças adequada aos seus diferentes grupos 
etários.  

 

 As assembleias, os inquéritos, os jogos de papéis, a 
recolha de opiniões por meios não verbais, 
pictográficos, etc., constituem dispositivos de 
constituição de organizações e instituições 
democráticas com e das crianças.  
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Escola da Ponte 

Foto  

João Josué Filho 

 
Desenho 

Foto 

Manuel 

Sarmento 



 O reconhecimento dos direitos de 
cidadania – onde a dimensão da 
participação das crianças assume 
um relevo crescente – não 
implica uma restrição nas 
exigências de protecção das 
crianças pelos adultos, 
nomeadamente pelas famílias e o 
pelo Estado. 

  É no balanço entre estas duas 
posições – a protecção e a 
participação - que se exprime o 
melhor interesse das crianças. 
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Metro de Barcelona 

Foto Manuel Sarmento 
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 A cidadania tem contextos concretos de emergência.  

 As instituições onde as crianças estão inseridas  - 
creches, escolas, ateliês de tempos livres, clubes, lares 
e centros ide acolhimento temporário ou permanente, 
etc.- constituem ora espaços de subordinação, ora 
espaços de expressão autónoma das crianças.  

 A construção dos direitos de participação das crianças 
nos seus contextos de acção constitui um ponto central 
da afirmação do reconhecimento da sua competência 
social. 
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 A criação de um espaço-tempo 
democrático para as crianças implica-se 
no domínio das interacções sociais, 
atravessa o espaço estrutural doméstico e 
familiar e articula-se com relações 
intergeracionais, em todos os domínios da 
vida social. 

  

 A cidadania enraíza-se em elementos 
simbólicos e representacionais, que se 
articulam com as atitudes e os hábitos 
quotidianos nas relações entre adultos e 
crianças.  

 

  O que se encontra, em causa é uma 
cidadania íntima, em que  a esfera pública 
se liga com a privada e onde ganha raízes 
a possibilidade de relações humanas entre 
crianças e adultos marcadas pela igualdade 
e por uma ética de respeito. 

Museu 

Foto Paula Nogueira 
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 A cidadania da infância implica uma mudança paradigmática na 
concepção de infância.,Essa mudança , não é isenta de 
ambiguidades 

 Não obstante, exprime-se como uma das mais prometedoras 
possibilidades de da vida em sociedade.  

 Mas isso implica: 

 
 Políticas públicas integradas para a infância 

 Condições sociais mais igualitárias e inclusivas 

 Políticas de cidade “amigas” da criança 

 Políticas reguladoras dos mercados de produtos para a infância 

 Instituições assentes no princípio da “cidadania organizacional” 

 Uma vontade colectiva mobilizadora e sustentada capaz de erradicar 
efectivamente as formas extrema de opressão das crianças. 
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Conclusão 
 

 

 

 

 

que eu sinta os pulmões com duas velas pandas 

e que eu diga em nome dos mortos e dos vivos 

em nome do sofrimento e da felicidade 

em nome dos animais e dos utensílios criadores 

em nome de todas as vidas sacrificadas 

em nome dos sonhos 

em nome das colheitas em nome das raízes 

em nome dos países em nome das crianças 

em nome da paz 

que a vida vale a pena que ela é a nossa medida 

que a vida é uma vitória que se constrói todos os dias 

que o reino da bondade dos olhos dos poetas 

vai começar na terra sobre o horror e a miséria 

que o nosso coração se deve engrandecer 

por ser tamanho de todas as esperanças 

e tão claro como os olhos das crianças 

e tão pequenino que uma delas possa brincar com ele   

António Ramos Rosa 

Foto M. Sarmento 


