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INTRODUÇÃO
Sabe-se que a concepção de criança como sujeito de direitos, é recente na história do Brasil. Tal

reconhecimento se deu a partir 1988, com a promulgação da Constituição Federal, que elevou a criança ao status de
cidadã de direitos desde o nascimento, e garantiu a ela direitos sociais e de proteção à infância.

No que se refere ao direito de participação das crianças, destaca-se a Convenção dos Direitos das Crianças da
ONU (1989), da qual o Brasil é signatário, além de documentos nacionais como o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) (1990), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e, mais recentemente, o
Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016). Tais documentos apontam para a necessidade de escutar a
criança sobre todos os processos e ações que lhe concernem e apontam a importância de se promover a participação
das crianças na elaboração de políticas e processos decisórios.

A participação das crianças, sobretudo nas decisões políticas, revela-se como um processo complexo
(QVORTRUP, 2010). É preciso considerar que as competências de participação das crianças estão indelevelmente
ligadas pelas relações pessoais, estruturas socioeconômicas e culturais. Ademais, Sarmento (2007) anuncia que os
elementos das relações geracionais entre adultos e crianças devem ser considerados, já que, muitas vezes, a
participação infantil é tensionada pelas relações hierárquicas de poder entre os sujeitos, tanto na organização e
gestão dos movimentos, quanto na legitimação dos discursos.

Nos movimentos sociais de defesa de direitos das crianças latino-americanas, é frequente o uso do termo
protagonismo ao invés de participação, destacando a ênfase da criança na luta por seus direitos, termo ausente em
outros contextos (GOUVÊA et al., 2019). Pires e Branco (2007) destacam o caráter híbrido das terminologias
protagonismo e participação que são, muitas vezes, tidas como sinônimos, e concluem que a ação social e a
preparação para a mesma constituem elementos que comunicam principalmente que “a criança como ser autônomo
é capaz de incentivar ações e decisões importantes no contexto de atividades relevantes” (p. 314).

Dessa maneira, o objetivo geral da pesquisa foi: mapear e descrever momentos históricos e/ou movimentos
de luta por direitos com a participação de crianças, a partir do período da Constituinte. Como objetivos específicos
estão: investigar sobre a participação das crianças em espaços políticos à luz do contexto histórico-social brasileiro;
identificar limites e possibilidades acerca do protagonismo das crianças em movimentos sociais.

METODOLOGIA
A pesquisa, de abordagem qualitativa, tem como principais procedimentos metodológicos a pesquisa

bibliográfica e a análise documental. A pesquisa bibliográfica foi realizada no Banco de Teses e Dissertações da
CAPES e na Scielo, com as seguintes palavras-chave: participação de crianças, movimentos sociais, protagonismo
infantil, participação de infantil. Na análise documental foram considerados os documentos legais nacionais e
internacionais que falam sobre direitos das crianças. Também foram analisados sites oficiais ligados aos
movimentos, além de reportagens sobre eles. A análise resultou em um mapeamento organizado em tabelas
contendo as seguintes informações: a) categoria; b) ação c) ano; d) fonte. A categoria refere-se ao movimento
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social que contou com participação de crianças. A ação refere-se aos momentos em que a participação de crianças
foi observada nos movimentos elencados. A descrição e análise desses resultados foram realizadas à luz da
literatura estudada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultados, apontam-se os seguintes movimentos que contaram com a participação de crianças, no

período contemplado na pesquisa:

MOVIMENTO NACIONAL DE MENINOS E MENINAS DE RUA (MNMMR)
Nasce em 1985, a partir das mobilizações dos movimentos sociais desde

a década de 80 em torno da pauta do direito da criança e do adolescente. Foi
constituído por pessoas e instituições engajadas em programas de atendimento
a meninos e meninas de rua, sendo considerado o primeiro interlocutor a
âmbito nacional sobre a problemática (GOHN, 1995). O movimento, portanto,

é também fruto da condição de miséria e do
sistema excludente para com as crianças das
classes mais baixas, reservando a elas um
permanente estado de risco.
Apesar de ter iniciado antes do período da
Constituinte (1987-1988), foi possível notar
que o MNMMR teve papel central na
organização de crianças no Brasil em prol da
elaboração de direitos na Constituição e nos
avanços nas discussões referentes aos
direitos das crianças e do adolescente. Nesse
sentido, teve um papel decisivo na
construção de outra história da infância e
adolescência marginalizada no país

(PEREIRA, 2011). Destacam-se os Encontros Nacionais do MNMMR
realizados a cada ano, onde surgiu a produção de cartilhas e vídeos próprios,
além da elaboração de políticas do movimento de forma coletiva, promovendo
debates públicos sobre a violência, família, entre outros. Os relatórios de tais
debates foram fundamentais para a elaboração do art. 277 da 3CF/88 e do
ECA (PIRES; BRANCO, 2007). Outrossim, o MNMMR conseguiu ter alcance nacional e internacional e, na
atualidade, não está mais ativo.

A CONSTITUINTE (1987-1988)
Após o período da ditadura, o país iniciou um processo de

elaboração da nova Constituição, em que as crianças não ficaram de
fora. Em diferentes estados foram realizadas Assembleias para poder
elaborar suas propostas, até o momento da conquista constitucional.
Além da bibliografia sobre o tema, o site do “Plenarinho”, da Câmara
dos Deputados, e reportagens da época revelam que crianças do país
inteiro estiveram mobilizadas em torno de suas pautas na Constituinte,
realizando assembleias e grandes atos, reuniões com políticos na
época, enviando cartas com milhões de assinaturas, participando de
audiências, entre outros.
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SEM TERRINHA - Movimento dos Trabalhadores (as) Sem Terra (MST)
O MST nasceu no final da década de 70, “sua gênese está intimamente

relacionada com a denúncia histórica do significado cultural, econômico e político
do latifúndio nas relações sociais e produtivas no campo e na cidade” (BARBOSA

e SALES, 2018, p. 125). A partir e
inserido neste, surge o movimento
das crianças ”Sem Terrinha”, no qual
elas fazem parte e constroem
significado para a luta pela terra,
além de se constituírem na realização
de uma Infância Sem
Terra (BARBOSA e SALES, 2018).
 Os Sem Terrinha possuem o maior
número de produções acadêmicas
dentre as categorias analisadas. O

MST produz conhecimento sobre a
Infância Sem Terra há décadas,
principalmente a partir do Setor de

Educação, construindo lutas junto às crianças e ressignificando as práticas dos militantes, como na elaboração de
materiais de comunicação como a Revista Sem Terrinha. O destaque ao protagonismo da auto-organização das crianças
Sem Terrinhas é muito presente em todos os materiais analisados, destacando-se: a elaboração da Jornada Sem Terrinha; o
debate sobre elaboração de políticas próprias das crianças; a efetivação de ações nos municípios em que existem
Acampamentos e Assentamentos do MST. 

FUNDEB pra Valer!
O “FUNDEB pra Valer!” Foi um

movimento organizado em volta do
processo de negociação e aprovação
do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação Básica
(FUNDEB) no início do século
XXI.  Teve destaque a participação de
crianças no Movimento Fraldas

Pintadas, que exigia a inclusão de bebês e
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crianças de 0 a 3 anos no FUNDEB, com o slogan “Direito à educação começa no berço e é pra toda a vida”. A
participação das crianças também aconteceu através da elaboração de cartas e participação em atos organizados
pelo movimento (NASCIMENTO, 2019)

OCUPAÇÃO URBANA 

Essa categoria foi apresentada por dois trabalhos (AMARAL, 2020;
LOPES, 2020) que relataram a participação de crianças em ocupações
urbanas. As ocupações surgem quando as pessoas decidem se apropriar de um
espaço abandonado como solução para distintas necessidades: moradia;
trabalho; criatividade e lutas política e social, sendo que cada local possui uma
racionalidade específica, resultante de suas condições sociais, políticas,
econômicas e culturais (CAMINHA, 2017).

Verificou-se a participação e o
protagonismo das crianças nessa forma de se conseguir um bem
que deveria ser socializado e gratuito: a casa (CAMINHA,
2017), uma vez que estas também ocupam o espaço, com suas
falas, brincadeiras, além de participarem de oficiais e
atos/protestos e assembleias. A pesquisa de Lopes (2020),
referente à ocupação GK, foi realizada juntamente com as
crianças, dando voz às palavras delas, o que ressaltou mais o
seu caráter participativo. Cabe destacar ainda que em ambas as
ocupações as organizações Brigadas Populares e Movimento de
Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB)

PLENARINHA
A Plenarinha encontra-se descrita no site do

programa Criança Candanga, do governo do Distrito
Federal (DF), sendo um projeto pedagógico da Secretaria
de Estado de Educação do DF (SEEDF), desenvolvido
desde 2013. Apesar de ser um programa que propõe a ter
uma escuta sensível as crianças, Barbosa e Voltarelli
(2020), questionam se realmente a Plenarinha promove a
participação das crianças, uma vez que esbarra em: visões
adultocêntricas; baixa participação de crianças
comparadas às matrículas na rede de educação;
entre outros. “Os documentos publicados trazem a fala
das crianças para reforçar hipóteses ou pontuar elementos
que demonstram a participação, mas que foram
selecionados pelos adultos, sem considerar e apontar os
contextos em que as falas das crianças foram ditas”
(BARBOSA; VOLTARELLI, 2020, p. 14-15). Desde sua
criação acontecem anualmente sessões da Plenarinha para discussão de temas específicos, além de outras ações a
ela vinculadas e coordenadas pela SEEDF.

CONCLUSÕES
A partir da pesquisa realizada, foi possível identificar a priori seis movimentos com participação das crianças

no Brasil, sendo que essas se encontram principalmente na área de reivindicação de direitos sociais, destacando o
direito à educação e, no caso de ocupações, sejam elas urbanas ou rurais, a reivindicação também por
território/moradia. Nem todos os movimentos revelaram real protagonismo infantil, sendo alguns conduzidos por
adultos. Nesse sentido, ainda temos muito o que avançar para a efetivação da participação das crianças, uma vez
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que ela pode se basear em práticas adultocentradas, além de ser permeada por embates geracionais na luta por
direitos.

Sendo assim, não basta trazer as crianças para os espaços adultos, na forma de discussões pensadas por
adultos para adultos, o que pode acabar prejudicando-as em seu direito fundamental: ser criança. É fundamental
existir espaços para que as crianças sejam escutadas a partir de suas culturas infantis e, dessa maneira, se envolvam
e manifestem-se com suas diferentes linguagens. Contudo, fomentar a participação infantil em movimentos sociais
é mais do que apenas escutar as crianças, mas considerá-la cidadã capaz de incentivar ações e auxiliar na tomada de
decisões.
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