
Crescer… 
 
 

As crianças serão o que comem, o que vestem e o que brincam. Os mais pequeninos beneficiarão muito daquilo a que têm acesso, 

em termos de conhecimento. Em Portugal, o século XX congregou uma enorme diversidade de “nichos” educativos, em função do 

tempo e do lugar. As dicotomias campo/cidade e menino/menina tiveram um peso decisivo na formação dos futuros adultos, ao limitar 

ou ao proporcionar acessos a recursos e a vivências distintas. Tal situação apenas foi sendo esbatida a partir da segunda metade do 

século, em virtude do desenvolvimento das vias de comunicação, dos transportes e de muitas outras infraestruturas sociais, económicas 

e educativas que foram sendo criadas, fatos que tiveram como consequência a democratização do saber e a inclusão do género feminino 

nesta diáspora educacional. Por outro lado, os vários tempos históricos lusonovecentistas enquadraram práticas e geraram infâncias 

moldadas em distintas filosofias políticas e sociais. Desta forma, cada lugar e cada tempo, mais ou menos em simbiose, proporcionaram 

às suas crianças um imaginário próprio, contribuindo decisivamente para a configuração dos seus sonhos e para a persecução das suas 

ambições. Pelas oportunidades que se deram às crianças, cada presente foi sendo, assim, responsável pelo seu próprio futuro. 

Independentemente do meio social, o nascimento de um filho era sempre causa de contentamento, muito embora as raparigas 

implicassem uma despesa suplementar, tendo em conta a obrigação do dote. Restava, no entanto, o consolo de se saber que à filha 

mais nova ou solteira incumbia o exemplar dever de cuidar dos pais na velhice e na doença. A distinção de género fazia-se logo desde o 

momento do nascimento. Meninas e meninos deviam ser educados à parte: aquelas para não serem “cavalonas” e estes para não serem 

“piegas”; aquelas eram destinadas à vida privada, a estes estava reservada a vida pública.  

Até aos finais do século XIX, o vestuário infantil não tinha em consideração nenhum princípio de usabilidade, sendo, aliás, muito 

semelhante ao dos adultos, com grandes volumes e excessos de tecidos e aviamentos, o que cerceava os movimentos necessários para 

realizar atividades como correr, andar, pular e saltar. No início do século XX surgem, para as meninas, os vestidos com modelagem mais 

cintada, conhecidos como “robe à l’americaine”. No entanto, as décadas de 10 e 20 do século XX alteram profundamente o estilo de vida 

das crianças, com as modelagens de vestidos curtos, soltos e mangas curtas para as meninas. Desta forma, as meninas passaram a ter 

maior liberdade e conforto para brincar e, até mesmo, para estudar.  

No decorrer da segunda metade do século XX, as roupas infantis sofreram muitas alterações. Os trajes complicados que 

obrigavam as meninas a brincarem comportadamente foram simplificados. As meninas passaram a ser mais livres para desenvolver as 

suas atividades. Por outro lado, as diferenças nas vestimentas, entre as classes sociais, diminuíram consideravelmente, ao menos na vida 

diária. Assim, a adoção de um vestuário próprio da infância, que se tornou geral em todas as classes, a partir da segunda metade do 

século XX, marca uma época muito significativa na formação do sentimento da infância, fazendo do mundo infantil uma sociedade 

específica e separada do universo dos adultos. 

A partir dos anos 7o, acentua-se o respeito pela natureza das crianças, procurando-se adaptar as roupas aos seus movimentos 

enérgicos e propiciar-lhes conforto e comodidade. As roupas das crianças são, por norma, adquiridas em lojas de pronto-a-vestir. 

Roupas práticas e desportivas são, hoje, as preferidas pelas mães para os seus filhos. O próprio conceito de “moda unisex”, inaugurado 

em Portugal em meados da década de 70, continua, atualmente, em voga entre os mais novos, pelo que muitas meninas usam peças 

que, na prática, podem ser vestidas igualmente por meninos. No entanto, o universo feminino infantil continua, ainda hoje, a deleitar-se 

com o uso mais ou menos circunstancial de belos vestidos – uma forma singela de comungarem com o universo onírico das fadas e 

princesas, os seus prediletos entes de sonho que continuam a tecer o imaginário de uma doce magia… 
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