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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA 

 

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo questionar a efetivação de todas as dimensões 

da dignidade da criança e do adolescente em face das práticas sociais moduladoras do princípio 

do melhor interesse dos menores. Abordaremos o modo como a criança e o adolescente são 

percebidos em nossa sociedade, a constituição destes agentes sociais enquanto sujeitos de 

direito e, portanto, detentores de uma dignidade que deve ser respeitada pelos demais agentes 

sociais. Outrossim, apresentaremos as dimensões da dignidade, a definição de melhor interesse 

das crianças e adolescente e o uso deste princípio para, em razão da nossa percepção destes 

agentes sociais, não garantir a plenitude da dignidade para estes sujeitos. Ao ponderarmos sobre 

o espaço ocupado por estes atores e os discursos que circundam sua categorização pudemos 

verificar que a ênfase na proteção do menor serve mais à manutenção de uma relação de 

subordinação entre adultos e crianças do que promoção de seus direitos. Os infantes precisam 

de ajuda para fazer valer seus direitos porque não possuem todas as capacidades materiais e 

psicológicas para satisfazer autonomamente suas necessidades. Em razão desta condição os 

seus pais, a sociedade e o Estado devem administrar seus interesses para lhes auxiliar na 

persecução do seu bem-estar e no desenvolvimento de seu máximo potencial.  Portanto estamos 

diante de um dever de administrar um direito alheio que se encontra limitado justamente por 

este direito. Em sendo assim, o interesse do menor é ao mesmo tempo objetivo e o limite da 

atuação dos pais, da sociedade e do Estado nas relações com o infante, tendo estes o poder de 

escolher como desempenhar o seu dever desde que seu direito de administrar não viole algum 

direito do menor. Concluiu-se através de nossa pesquisa que o princípio do melhor interesse 

das crianças e adolescentes é mitigado pela compreensão adultocêntrica sobre a criança e sua 

participação, o que impede a plena garantia de sua dignidade. Se quer-se garantir direitos a estes 

sujeitos precisamos despender atenção aos modos como a criança compreende a realidade e 

reinterpreta valores tais como liberdade, dignidade e felicidade, sob pena de estarmos 

impingindo uma lógica adulta à realidade infantojuvenil numa manifestação de desserviço à 

efetividade dos direito para estes sujeitos. Verdade seja, ainda que se queira promover a 

participação dos menores, despirmo-nos de tamanha carga cultural adultocêntrica não é tarefa 

fácil. É preciso confrontar nossa própria compreensão de criança com auxílio de um 

instrumental multidisciplinar que nos permita enxergar uma nova dimensão destes sujeitos e 

uma forma de interagir com eles que permita revelar sua própria voz, superando o estigma da 

incapacidade. 
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