
OS PATRIMÓNIOS DA CRIANÇA
Falar de crianças e património re-
quer uma abordagem à luz dos direi-
tos humanos, cujo carácter universal 
transcende todas as fronteiras e per-
mite transpor o relativismo cultural 
que pactua com tantos atropelos…
Todas as crianças nascem com direi-
tos – desde logo, o direito a um no-
me e a uma nacionalidade, elemen-
tos estruturantes da sua identidade 
e garantia do reconhecimento da sua 
existência, situando-as numa família
de origem, a sua primeira referência, 
e potenciando o seu acesso aos servi-
ços básicos de saúde, à escolaridade 
e à protecção no contexto da família, 
da comunidade e da sociedade. No 
entanto, sabemos que, anualmente, o
nascimento de 51 milhões de crianças 
continua a não ser registado –crianças 
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virtualmente invisíveis devido à po-
breza, à ignorância, ao isolamento, 
aos perigos da distância…  
O primeiro património das crianças 
é o seu património genético, trans-
mitido pela mãe e pelo pai, e implica 
falar do direito à saúde e à nutrição: 
é o aleitamento materno exclusivo 
nos seis primeiros meses de vida, o 
sal iodado e a Vitamina A, mas, tam-
bém, a prevenção da transmissão do 
VIH de mãe para filho, os cuidados 
especiais para com as crianças por-
tadoras de deficiência, a imunização 
contra as principais doenças evitá-
veis da infância que continuam a 
causar a morte de milhões de crian-
ças – em pleno século XXI, quando 
as vacinas são já um dado adquirido 
nos países industrializados…
Mas falar dos direitos é também falar 

da sua ausência, ou seja, do desres-
peito de que estes são alvo e que 
compromete, não só a sobrevivên-
cia, como o desenvolvimento pleno 
da criança e de todas as suas poten-
cialidades. Sendo inegável que a vul-
nerabilidade é uma característica da 
infância, a sua protecção deve tam-
bém ser reconhecida como um impe-
rativo. Essa é uma responsabilidade 
colectiva, de todos nós: começa na fa-
mília, mas não se esgota nela, esten-
de-se à comunidade, requer sempre 
o apoio do Estado e o envolvimento 
da sociedade civil. 

UM AMBIENTE PROTECTOR
Trata-se da responsabilidade pela 
construção de um ambiente protec-
tor para as crianças, que tenha em con-
ta o interesse superior da criança, in-
dependentemente da sua origem so-
cial, etnia, cor da pele, sexo e religião 
– em situações de emergência por ca-
tástrofe ou conflito, mas, também, nos 
contextos aparentemente mais pací-
ficos: no seio da família, na escola, 
nas instituições de acolhimento ou de 
detenção, no contexto laboral, para 
que não sejam submetidas a maus-
-tratos, negligência, exploração; te-
nham acesso a cuidados básicos de 
saúde e nutrição, água e saneamen-
to; possam ser acolhidas pela sua fa-
mília alargada quando as circunstân-
cias as separam dos seus pais e até 
ser possível reuni-los de novo, a sal-
vo do tráfico e do recrutamento força-
do; para que possam continuar a apren-
der e a brincar; para que se sintam 

Crianças e Património
Na celebração do 20.º aniversário da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança, a 20 de Novembro, a 
associação entre Crianças e Património é inevitável – porque 
o mais importante património da criança é constituído pelos 
seus direitos, e porque as crianças são o património das socie-
dades. As crianças são o nosso melhor capital e deveriam ser 
o sujeito do melhor investimento dos Estados, pois serão, tam-
bém, os adultos de amanhã e é nelas que reside, em potência, 
a sustentabilidade das nações.
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seguras e recuperem algum sentido 
de normalidade nas suas vidas… E 
não podemos esquecer os cerca de
15 milhões de órfãos de SIDA, que 
perderam um ou ambos os pais de-
vido à pandemia. 
Assim, falar de identidade e de pro-
tecção é também falar de raízes e de 
memória, logo falar em património 
– natural, edificado, cultural – e no 
seu conhecimento, o que pressupõe 
o acesso à educação, um direito de 
todas as crianças, raparigas e rapa-
zes, mas que ainda está longe de ser
uma realidade em todos os países. 
Anualmente, dos 101 milhões de crian-
ças que não frequentam a escola pri-
mária, a maior parte é constituída pe-
las raparigas, que são impedidas de
ir à escola devido ao preconceito de
se considerar que a elas cabe a rea-
lização das tarefas domésticas e o a-
companhamento dos irmãos mais no-
vos, e que a sua instrução é dispen-
sável – o que fomenta a desigualdade 
de género e deixa as raparigas mais 
expostas a abusos, como o casamen-
to na infância e a mutilação genital 
feminina, para citar apenas duas das 
práticas nefastas que a UNICEF com-
bate há décadas. 
As raparigas são, pois, as primeiras 
crianças a abandonarem a escola ou 
a serem privadas de frequentá-la. No 
entanto, os progressos alcançados em 
várias partes do mundo demonstram 
que a educação das raparigas tem 
um efeito multiplicador que trans-
cende a sua própria geração. Efecti-
vamente, uma rapariga instruída
 tem  mais probabilidades de casar 
mais tarde, planear as suas gravide-
zes, cuidar melhor da alimentação 
dos seus filhos, querer protegê-los 
através da vacinação e promover a
sua escolarização. No direito à educa-
ção reside a chave do desenvolvi-
mento das sociedades e também a 
garantia do respeito pelo respec-
tivo património. Por essa razão, a 

UNICEF defende a abolição das 
propinas, a criação de instalações 
sanitárias diferenciadas e a sensibi-
lização das famílias para o investi-
mento na educação dos seus filhos.

DIREITO ÀS RAÍZES

De entre os grandes riscos que as 
crianças enfrentam, o desenraizamen-
to é um dos mais nefastos, quando, 
em situação de catástrofe ou conflito 
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Bangladeche, 2000.

Peru, 2000.
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armado, se vêm forçadas a abando-
nar as suas casas e procurar refúgio, 
quando as escolas que frequentam 
são destruídas, quando são recruta-

das à força para travar as guer-
ras dos adultos. Nesse sentido, a 
UNICEF tem promovido a desmobi-
lização das crianças-soldado e a sua 

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança foi adoptada a 20 de 

Novembro de 1989 pela Assembleia-Geral da ONU e ratificada por todos os Estados do 

mundo, excepto dois (os Estados Unidos e a Somália). É o tratado de direitos humanos 

mais amplamente ratificado da História, tendo força de lei, e está assente em quatro 

pilares: a não-discriminação, o interesse superior da criança, a sobrevivência e o desenvol-

vimento, e a opinião da criança. Os seus 54 artigos repartem-se por quatro categorias de 

direitos, relacionados com a sobrevivência, o desenvolvimento, a protecção e a participa-

ção da criança. Portugal ratificou esta Convenção a 21 de Setembro de 1990.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância dedica-se, desde 1946, à causa das crianças 

no mundo e rege a sua actividade pela Convenção sobre os Direitos da Criança. Tem sede 

em Nova Iorque, um escritório em Genebra, cinco escritórios regionais e escritórios de 

campo em todos os continentes, estando a trabalhar no terreno em mais de 150 países e 

territórios. A UNICEF faz ouvir a sua voz nos países industrializados através de 36 Comi-

tés Nacionais, cuja missão é sensibilizar para a Convenção e os direitos da criança, angariar 

fundos para os projectos de desenvolvimento a médio ou longo prazo e responder a 

situações de emergência nos países em desenvolvimento, através de campanhas e da 

venda dos seus cartões e produtos. É a única agência da ONU financiada exclusivamente 

por contribuições voluntárias de indivíduos, empresas, fundações e governos. O Comité 

Português para a UNICEF existe desde Abril de 1979.

UNICEF
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reintegração nas famílias e comuni-
dades para resgatar a sua infância e 
o seu futuro. A criança tem também 
direito a ser ouvida em tudo o que 
afecta a sua vida – a expressar a sua 
opinião, a participar na vida da sua 
comunidade, a ver respeitada a sua 
privacidade. O que supõe falar de 
escala ou à escala da criança: abor-
dar o património existente de modo 
a aproximá-lo da criança, para que 
dele possa desfrutar, estimulando a 
interacção, e sensibilizando-a para 
que fomente a sua conservação de 
que irão beneficiar as gerações vin-
douras, sem esquecer de alertar para 
o importante papel das crianças na 
prevenção do agravamento das alte-
rações climáticas à escala global. Mas 
é, também, pensar o património a 
construir como espaço inclusivo dos 
seus direitos, através das dimensões, 
da luz, da segurança, da funcionali-
dade, da pedagogia. A UNICEF tem 
vindo a promover, ao longo dos anos, 
modelos que sejam acolhedores para
a infância, como as Cidades Amigas 
da Criança e os Hospitais Amigos 
dos Bebés, que aplicam de raiz os  
princípios consagrados na Convenção
sobre os Direitos da Criança e podem 
ser replicados consoante os contextos.  
À primeira vista, poderia parecer frí-
volo falar de usufruto cultural por 
parte das crianças quando as suas ne-
cessidades básicas ainda não estão 
asseguradas. No entanto, é possível 
fazê-lo através de uma abordagem 
integrada e inclusiva, à luz dos direi-
tos humanos, que se conjuga no ge-
rúndio e garante o desenvolvimento 
sustentável que todos desejamos. 

Indonésia, 2007.

A CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA
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