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1. As instituições internacionais, nomeadamente a ONU, consideraram que a proclamação da década, 
do ano ou do dia a um determinado evento ou problema, seria uma forma de contribuir para o seu impacto 
na opinião pública e pressionar as instituições políticas a dar-lhe atenção. Assim surgem anos internacionais 
de acontecimentos culturais e científicos (livro, matemática, etc.), de problemas da humanidade (racismo, 
guerra, ambiente, etc.), sobre estratos da população que carecem de uma atenção especial  (refugiados, 
crianças, mulheres, etc.). Algumas instituições nacionais também se atreveram a lançar anos internacionais 
(ex. de Gaudi), mas não são elas a marcar o ritmo de tais eventos.

2. Em 1957/58, com o Ano Internacional de Geofísica iniciaram-se as iniciativas filatélicas em torno de 
“Anos Internacionais” / “Anos Mundiais”.

Em 1975 surgiu o Ano Internacional da Mulher que é o primeiro que se pode classificar como «ano inter-
nacional em torno da problemática da família». Deste grupo fazem parte o Ano Internacional da Juventude 
(1985), Ano Internacional da Família (1994), Ano Internacional dos Idosos (1999) e, obviamente, o Ano In-
ternacional da Criança (1979).

3. As crianças fazem parte do nosso quotidiano e todos nós admitimos que sabemos caracterizá-las, 
que percebemos claramente o que elas são. No entanto, ao longo da história muitos são os entendimentos 
do que são as crianças e como as devemos considerar para uma plena e boa integração na sociedade a que 
todos pertencemos.

Segundo Dominique (1) as diferentes concepções da criança podem ser cristalizadas em três pensadores:
◗ Aristóteles: “A alma da criança não difere da dos animais”. A criança é um devir. A autoridade paterna 

é um privilégio natural. E as crianças têm a obrigação de obedecer.
◗ Locke: As crianças tem direitos como os restantes homens, mas a sua fraqueza e falta de razão 

impedem-nos de os exercer como os restantes. A criança é um adulto em miniatura. A autoridade pa-
terna é uma obrigação para garantir a liberdade futura. As crianças devem ao pai honra e respeito.

◗ Rousseau: A criança é a humanização do homem. A criança é uma realidade autónoma e específica. “A 
infância... não é um mal necessário, mas, pelo contrário, um período extremamente positivo; deve ser 
olhada positivamente e não negativamente”. A criança é um igual com diferenças: com maneiras de 
ver, pensar e sentir diferentes.

O Ano Internacional da Criança (AIC) situa-se entre duas diferentes leituras institucionais. Em 1959 a 
ONU aprovava a Declaração dos Direitos da Criança (adoptando uma concepção à Locke). Em 1989 a mesma 
organização aprovava a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (adoptando a posição de Rousseau). 
Entre um e outro documento existem profundas diferenças na interpretação do que é uma criança e de qual 
a sua função, deveres, direitos e garantias.
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4. O AIC tem um símbolo. Ele foi generalizadamente aceite nas emissões. Contudo 
algumas administrações postais não associam as suas peças filatélicas a nenhum sím-
bolo. Outras adoptam o símbolo da UNICEF ou mesmo das “Aldeias SOS”. O caso mais 
interessante é o da Índia que adopta um símbolo próprio. 
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Alguns países usaram e abusaram do símbolo, colocando-o originalmente 
ou como sobrecarga em selos emitidos com muitas outras finalidades. Os 
casos extremos são os da Bolívia, da Guiné Equatorial, da  Nicarágua, da Re-
pública Centro Africana e de S. Tomé e Príncipe. Em quase todos esses casos 
o objectivo é vender mais selos (escandaloso no segundo e quinto país), mas 
no caso da Nicarágua resultou da Revolução Sandinista, da interrupção de 
emissões em 1979 e da confusão filatélica que se lhe seguiu.

5. Como é que as diversas administrações postais simbolizaram, através 
da representação nos selos a comemoração desse ano?

59 administrações postais utilizam imagens de crianças, sendo o seu simbolismo muito difuso. Em vários 
casos crianças que, atendendo à sua representação, nada têm a ver com administração postal emissora. 
Contudo em alguns casos essa representação está associada à grande potencialidade da criança (Iraque), aos 
grandes problemas da humanidade (Holanda) ou ao apregoar da igualdade e fraternidade entre diferentes 
etnias (ex. Cuba). Aqui, como noutras situações há uma certa confusão, ou dificuldade de distinção, entre 
criança e jovem.

Costa Rica também tem como tema as crianças, mas com uma referência metafórica.
Para 47 administrações postais o tema dos selos foram actividades apreciadas pelas crianças, incluindo o 

estudo, destacando-se pela sua beleza a Mongólia (um selo da série). Três administrações postais associam 
de forma bastante interessante as actividades das crianças aos progressos da humanidade (República Centro 

Africana, Comores e Guiné-Bissau) mas perfeitamente desinseridos da realidade desses países. A Polinésia 
Francesa recorre à mesma temática mas com um grafismo diferente (prova de artista).

O gosto das crianças é igualmente utilizado para representar brinquedos (4), histórias e personagens de 
livros e filmes (16).

36 administrações postais utilizam como motivo trabalhos realizados por crianças, sobretudo pinturas, 
não parecendo haver nenhuma relação entre esses desenhos e qualquer simbolismo específico.

O contexto familiar na vida da criança é um tema abordado por 17 ad-
ministrações postais, sendo de salientar a preocupação de duas em ressaltar 
a atenção que a sociedade deve dedicar às  crianças (Trinidad e Tobago e 
Uganda). O Alto Volta foca-se na importância da tradição.

Se algumas administrações utilizam temas que nem merecem referência 
por nada terem a ver com a criança, já convém referir, eventualmente nega-
tivamente, que algumas não serviram  as crianças mas serviram-se delas, ora 
para promover as festividades nacionais (1), ora o país (7), ora ainda a organi-
zação política (Coreia do Norte, Nepal, Vietname).

Contudo há um conjunto de administrações que associam a criança a um 
devir, revelando ora os desafios que têm pela frente, concordemos ou não 
com a sua importância, ora as potencialidades que ela revela para construir 
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um futuro melhor, individual ou colectivo. No primeiro grupo encontra-se a 
Dominicana, o Luxemburgo e a Suécia. No segundo o Canadá, a França, Is-
rael, a Suíça, a Tunísia, com um dos selos, e a Turquia.

A emissão portuguesa combina diversas destas preocupações. É uma 
alegoria às crianças brincando, à família e à paz, aos cuidados para com as 
crianças, e às crianças de diferentes etnias (com uma leitura limitada destas).

Se se abrisse um referendo sobre a emissão mais interessante elegeria o 
selo único francês, de que se apresenta uma parte da prova de cor.

6. A diversidade de peças filatélicas é enorme: selos (gerais, aéreos, 
porteados) e inteiros postais de diversos tipos, franquias mecânicas  e ca-
rimbos comemorativos , sobrescritos próprios, incluindo da UNICEF,  ou do 
primeiro dia com selos, blocos ou carimbos,  cartas circuladas, provas e va-

esta comemoração. Algumas inicia-
tivas reuniram peças filatélicas com 
histórias, edições e moedas.

Numa emissão com tal impacto 
filatélico há diversas curiosidades que 
são interessantes referir. Deixemos 
aqui algumas:

 De todos os Anos Internacionais 
que conhecemos o referente à criança 
foi o que teve a maior adesão das ad-
ministrações postais.

 A Itália não emitiu nenhuma sé-
rie de selos sobre o ano internacional 
da criança, mas é dos países que mais 
carimbos comemorativos criou sobre 
esta temática, utilizando-os proficua-

riedades. À emissão associam-se muitas outras iniciativas (colóquios, homenagens, exposições de arte e de 
ilustrações, exposições filatélicas, etc.) que acrescentam novas informações sobre o simbólico que envolve 

mente durante esse ano.  Nuns casos criança é designado por “bambino”, noutros por “fanciullo”.
 Apesar do AIC ter sido em 1979, dois países emitiram selos temáticos do AIC em 1978: Guatemala e 

Paraguai. Diversos países só emitiram selos, pela primeira vez, em 1980, como são os casos, apenas a título 
de  exemplo, Angola, Arábia Saudita ou Yeman. Por razões anteriormente referidas tal também sucedeu com 
a Nicarágua. Por razões comerciais houve emissões com 
o símbolo ou com referência ao AIC até 1985.

 Quase sempre as administrações postais festeja-
ram o AIC emitindo selos comemorativos de utilização 
geral. Noutros casos fizeram-no com selos de correio 
aéreo. Só num caso houve um selo porteado com essa 
temática: Moçambique.

 Torna-se por vezes difícil distinguir o que são 
selos e o que são cinderelas alusivas que não podem 
estar articuladas à circulação postal. Em alguns casos é 
indubitável que estamos perante cinderelas, como nas “emissões” de ilhas da Escócia (Grã-Bretanha) como 
Eynhallow ou Bernera. Noutros a situação é mais dúbia, como no caso de Redonda. Onde fica? No continente 

americano, no Mar das Caraíbas. É uma ilha sem residentes, 
embora existam umas explorações mineiras em actividade. 
Quanto a correio apenas teve um posto de correio temporário 
no passado. Está sob jurisdição de Antigua & Barbuda. O bloco 
emitido é uma peça filatélica ou uma cinderela?

7. Para um artigo breve já vai longo. Muitas imagens 
seriam interessantes, reduzimos ao mínimo. Espero que vos 
tenha alertado para esta temática.


