
Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em 

tempo de pandemia da Covid-19: violações e vulnerabilidades, 

ações necessárias para reparação e garantia de políticas de 

proteção integral, com respeito à diversidade. 

 

EIXO 3 

Ampliação e consolidação da participação de crianças e adolescentes nos 

espaços de discussão e deliberação de políticas públicas de promoção, 

proteção e defesa dos seus direitos, durante e após a pandemia. 

 

Eixo 3 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente define a concepção de sujeitos de 

direitos, apontando para o direito de crianças (e adolescentes) a serem 

informadas, ter e expressar suas opiniões e serem ouvidas.  

A participação de crianças e adolescentes é um direito reconhecido na 

Convenção sobre os Direitos da Criança (ONU, 1989) que determina em seu 

artigo 12 que Os Estados Partes devem assegurar à criança que é capaz de 

formular seus próprios pontos de vista, o direito de expressar suas opiniões 

livremente sobre todos os assuntos relacionados a ela, e tais opiniões devem ser 

consideradas, em função da idade e da maturidade da criança. (Organização 

das Nações Unidas, 1989, artigo 12).  

E nos seus artigos 13 e 15 é assegurado o direito à livre expressão e o 

direito à liberdade de associação e de realizar reuniões, respectivamente.  

O direito à participação também é tratado no artigo 16 do ECA e no 

Objetivo Estratégico 6.1 do Plano Nacional Decenal dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes.  

A participação de crianças e adolescentes através dos movimentos 

sociais, coletivos, organizações e comitês de crianças e adolescentes também é 

uma conquista no processo de democratização do país.  

A participação efetiva de crianças e adolescentes implica em ações nos 

diversos espaços, como escolas, organizações sociais e espaços de controle 

social onde possam se expressar, construir opinião, ter voz, ser ouvidos e 

influenciar propostas. 

No âmbito dos Conselhos da Criança e do Adolescente, o protagonismo 

de crianças e adolescentes vem se dando nas Conferências e nos Comitês de 

Participação de Adolescentes (CPAs). 

As Conferências incorporaram crianças e adolescentes como delegados 

e incluíram adolescentes nas comissões organizadoras.  

A normativa que confere e reconhece a participação de adolescentes nos 

Conselhos de Direitos da Criança e da Adolescente data de 2013. A Resolução 

159/13 do Conanda trata do processo de participação de crianças e 

adolescentes e orienta a criação, através de resolução, de espaços nos 

conselhos estaduais, do Distrito Federal e municipais dos direitos da criança e 



do adolescente, com diretrizes e orientações para a participação de crianças e 

adolescentes.  

A Resolução 191, de 07 de junho de 2017, define normas e critérios para 

a participação de crianças e adolescentes no âmbito do Conanda, através do 

espaço do Comitê de Participação de Adolescentes (CPA) e do Ambiente Virtual 

de Participação de adolescentes, prevendo diferentes processos de escolha dos 

seus representantes com o intuito de resguardar a participação de grupos sociais 

com baixa inserção em espaços de decisão.  

Através da Resolução 199/17, o Conanda aprova as Orientações para 

Participação com Proteção do Comitê de Participação de Adolescentes do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

Em 2018, na revisão do regimento interno (artigo 11 da Resolução nº 217 

de 26 de dezembro de 2018), o Conanda inclui o CPA como parte da sua 

organização funcional. A 

Esse processo requer um olhar para as normativas e regulamentações da 

participação de crianças e adolescentes, inclusive para a criação de comissão 

específica responsável por acompanhar o Comitê, de recursos para apoio das 

ações, para inclusão das novas tecnologias e para a dinâmica de discussão, 

proposição e deliberação dos Conselhos.  

No contexto pandêmico, processos de escolha e reuniões dos CPAs 

foram, em parte, viabilizados através de videoconferências e de aplicativos de 

mensagens. A falta de acesso a equipamentos e rede de internet de qualidade 

dificultou o engajamento e a mobilização dos (as) adolescentes. Por outro lado, 

estratégias de uso da tecnologia possibilitaram a mobilização dos (as) 

adolescentes e a discussão sobre a política para crianças e adolescentes nos 

territórios, participação fundamental para uma sociedade democrática.  

 

Questões norteadoras: 

 

Como promover a ampliação e consolidação da participação de crianças 

e adolescentes nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas de 

promoção, proteção e defesa dos seus direitos, durante e pós-pandemia? 

Quais ações são necessárias para garantir o protagonismo de crianças e 

adolescentes nos diversos espaços de discussão, especialmente nos espaços 

dos conselhos?  

Quais ações, estratégias e dinâmicas são necessárias para garantir fala, 

audiência e deliberação de crianças e adolescentes nos espaços de promoção, 

deliberação e controle social, inclusive com o uso de novas tecnologias da 

informação e comunicação?  

Como garantir a participação ativa de crianças e adolescentes nas 

decisões judiciais que lhes digam respeito?  

Que estratégias são pertinentes para ampliar a participação ativa de 

crianças e adolescentes nas escolas? 


