
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 4 

Participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e controle 

social de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos 

de crianças e adolescentes considerando o cenário pandêmico. 

 

Eixo 4  

 

A Constituição Federal de 1988 estabelece uma série de mecanismos de 

participação da população garantindo no texto legal: 

 A democratização do ensino público (artigo 206,VI);  

 O caráter democrático e descentralizado da gestão da seguridade 

social (artigo 194, VII);  

 A participação da comunidade nas diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (artigo 198, III);  

 A descentralização e participação na política de assistência social 

(artigo 204, I e II)  

 Definição de políticas para crianças e adolescente (artigo 227).  

 

A partir da Constituição Federal de 1988 e com o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, Lei Federal nº 8069/90, os parâmetros para a formulação e 

aplicação das políticas públicas para crianças e adolescentes sofreram uma 

mudança radical. Supera-se o Código de Menores, baseado na Doutrina da 

Situação Irregular, para uma legislação que tem como referência doutrinária a 

Proteção Integral.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente traz em si uma concepção que 

supera um formato centralizador, excludente e nada democrático na gestão da 

política para a infância e adolescência através de um Sistema de Garantia de 

Direitos.  

A participação da sociedade civil é entendida como expressão e garantia 

do Estado democrático. Esta deve ser compartilhada com os governos em 

projetos e ações que busquem de forma articulada a implementação da Doutrina 

da Proteção Integral e em ações articuladas no Sistema de Garantia de Direitos.  

Este entendimento consolida a visão de que o Estado só se tornará 

efetivamente público com a participação do governo e da sociedade civil nas 

decisões e controle das ações necessárias para garantir os direitos 

constitucionais através das políticas públicas.  



Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente são um exemplo 

desta possibilidade de participação direta, incluindo o seu caráter deliberativo, 

que não é comum a todos os conselhos.  

A previsão da participação direta está presente no Estatuto, tanto nos 

conselhos de direitos quanto nos conselhos tutelares, na Parte Especial que trata 

da política de atendimento.  

Aqui estão expressos os princípios de promoção, de defesa e de controle 

social que se constituem nos três eixos do Sistema de Garantia de Direitos. A 

estes eixos, conforme a Resolução nº 113/2006 do Conanda, foram 

acrescentados pelo Plano Nacional Decenal dos Direitos da Criança e 

Adolescente os seguintes eixos:  

 Protagonismo e Participação Social de Crianças e Adolescentes;  

 e Gestão da Política de Promoção, Proteção, Defesa e Garantia 

dos Direitos de Crianças e Adolescentes.  

Um dos mecanismos para avaliação das políticas públicas são as 

conferências, que mobilizam todo o Sistema de Garantia de Direitos, desde os 

municípios até a etapa nacional, objetivando avaliar e propor novos caminhos a 

serem seguidos, guiados pelas análises e proposições pertinentes.  

O papel da sociedade civil, insubstituível, não deve ser reduzido frente às 

dificuldades encontradas na pandemia. A sua presença nos espaços de 

participação é potencializadora e capaz de trazer às pautas as necessidades 

para além dos programas existentes, que se mostram nestes momentos 

específicos absolutamente insuficientes para lidar com a pandemia e seus 

efeitos.  

A participação da sociedade é fundamental para um Estado democrático 

e impõe desafios quanto às formas e níveis de participação. A perspectiva da 

sociedade pode ajudar a desvelar alguns caminhos que visam a superação de 

um estado de coisas que traz muito desrespeito aos direitos básicos de crianças 

e adolescentes, especialmente na pandemia.  

Um enorme desafio que hoje nos colocamos diz respeito aos sequelados 

e às necessárias adaptações nas políticas públicas para o seu atendimento. Da 

mesma forma, a atenção ao número estimado de 113 mil crianças e 

adolescentes órfãs(ãos) durante o período da pandemia, os privados dos 

cuidados parentais, deve assumir prioridade neste período pós-pandemia. 

O Estatuto da Criança do Adolescente implica numa ruptura, numa 

mudança de paradigma que traz modificações profundas na concepção, no lidar, 

no propor e na execução das ações, tendo em vista a universalização, a 

uniformidade e equivalência dos serviços, a seletividade, a distributividade e a 

equidade, elementos fundamentais para garantir as políticas públicas a todas as 

crianças e adolescentes, e não só a uma parcela desta população.  

O formato de atuação em sistema possibilita um olhar mais abrangente e 

qualificador das ações. Mas, ao mesmo tempo, exige das instituições e órgãos 

participantes uma compreensão e postura política, considerando a 

intersetorialidade e a incompletude institucional.  



Os Conselhos da Criança e do Adolescente são espaços públicos, 

paritários e de deliberação. Requerem processos de diálogo, de igualdade 

argumentativa, igualdade política e decisão coletiva de propostas e políticas.  

 

Questões norteadoras: 

 

 Como e de que forma o período pandêmico afetou o funcionamento dos 

espaços de participação da sociedade no seu território?  

 Em especial, houve suspensão dos processos de escolha, prorrogação 

de mandatos, descontinuidade das assembleias dos conselhos de direitos 

da criança e do adolescente?  

 Como e de que forma o período pandêmico afetou o funcionamento dos 

conselhos tutelares no seu território?  

 Quais ações a curto, médio e longo prazo são necessárias para o 

fortalecimento e consolidação da participação da sociedade na 

deliberação, execução, gestão e controle social de políticas públicas de 

promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes? 

 

 


