
PROPOSTA DE 
DIRETRIZES PARA 
UMA POLÍTICA 
NACIONAL DE 
DIREITOS HUMANOS 
DA CRIANÇA E  
DO ADOLESCENTE
chame 2015



Enfatizamos nosso compromisso de criar um mundo para as crian-
ças, onde o desenvolvimento humano sustentável, levando em conta 
que os melhores interesses das crianças são construídos nos princí-
pios da democracia, da igualdade, da não-discriminação, da paz e da 
justiça social e da universalidade, indivisibilidade, interdependên-
cia e inter-relação de todos os direitos humanos, incluindo o direito 
ao desenvolvimento. Um mUndo para as crianças, 2002
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projEto Em convenio com a organização 
holandesa de desenvolvimento ICCO Founda-
tion e Aids Fonds, o Centro Humanitário de 
Apoio à Mulher  — CHAME participa do pro-
grama Stepping Stones: “Construindo Pontes 
de Luta contra a Exploração Sexual Comer-
cial e Tráfico de Crianças e Adolescentes”.

Uma das atividades deste projeto con-
siste em desenvolver e implementar estra-
tégias de intervenção para formar jovens 
multiplicadores. Para alcançar este objeti-
vo, o CHAME desenvolveu um trabalho de 
sensibilização com jovens de idades a partir 
de 15 anos, que estejam inseridos em pro-
gramas ou instituições que desenvolvam 
programas de promoção da cidadania, que 
constituiu em um ciclo de seis oficinas onde 
foram tratados assuntos de direitos huma-
nos, exploração sexual, gênero e tráfico de 
pessoas.

No dia 3 de outubro celebrou-se um seminário em Salvador/BA, 
onde, a partir dos resultados das oficinas, se construíram estraté-
gias de incidência política de prevenção e defesa à exploração sexual 
e tráfico de pessoas. Os jovens participantes propuseram políticas 
públicas de prevenção em consonância com os cinco eixos orienta-
dores da Política de Direitos Humanos.

Novos Rumos, Novas Propostas, 

Novos Desafios, Novos Caminhos!

constrUção dE poLíticas púBLicas dE crianças E adoLEs-
cEntEs A concretização das Políticas Públicas dos Direitos Huma-
nos da Criança e do Adolescente estão embasadas na Doutrina de 
Proteção Integral que teve sua inspiração nas normativas interna-
cionais, materializada em tratados e convenções, especialmente na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e na Convenção 
das Nações Unidas Sobre os Direitos da Criança (1989). No Brasil, 
criou-se uma intensa mobilização para implementar as conquistas 
em favor da criança e do adolescente já consagradas pelos avanços 
internacionais. 

O
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Durante a Assembleia Nacional Constituinte, toda essa mobilização 
resultou, principalmente, em duas emendas populares apresenta-
das ao Congresso com mais de um milhão e meio de assinaturas. 
Essas duas emendas, conhecidas como “Criança Constituinte” e 

“Criança Prioridade Nacional”, resultaram nos textos dos arts. 204 e 
227 da CF de 05.10.1988, que elencam direitos inovadores em favor da 
criança e do adolescente.

E é sob este olhar que nasce o Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, uma consequência da Constituição Federal de 1988, afirmando 
que crianças e adolescentes tem direitos que podem ser exercitados 
em face da família, da sociedade e do Estado. O Estatuto criou um 
verdadeiro sistema de garantia de direitos, distribuindo com muita 
propriedade, competências e atribuições entre os agentes do Estado 
de acordo com suas funções. 

O ECA reforça a prioridade absoluta significando que crianças 
e adolescentes têm preferência em relação a qualquer outra pessoa 
no que se refere, por exemplo, ao atendimento por serviço ou órgão 
público de qualquer dos poderes, às políticas sociais públicas e à des-
tinação de recursos públicos para a promoção, proteção e defesa da 
infância e da juventude. 

Ainda nesse mesmo sentido ressalta o artigo 3° do Estatuto da 
Criança e do Adolescente: “A criança e o adolescente gozam de todos 
os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo 
da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei 
ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de 
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social, em condições de liberdade e dignidade. ”

Garantir a proteção integral é garantir, para as crianças e os ado-
lescentes:
a A sobrevivência;

B O desenvolvimento pessoal e social;
c A integridade física, psicológica e moral.

Os outros grandes princípios estruturadores da política de atendi-
mento estão elencados no Art. 88 do ECA e são os seguintes:
a Descentralização: A descentralização realizar-se-á por meio 

da municipalização das ações, como consequência de uma 
nova divisão do trabalho social entre a União, os Estados e os 
Municípios.

B Participação: A participação ocorre pelo envolvimento da 
população, através de suas organizações representativas e de 
sua participação direta, na formulação das políticas públicas e 
no controle das ações em todos os níveis. Essa participação se 
materializa, principalmente, através dos Conselhos de Direitos, 
dos Conselhos Tutelares e do Fórum dos Direitos da Criança e 
do Adolescentes nas três esferas, nacional, estadual e municipal. 

c Sustentabilidade: Este princípio se concretiza pela 
criação e manutenção de fundos constituídos por recursos 
orçamentários, transferências e doações de pessoas físicas e 
jurídicas dedutíveis do Imposto de Renda. Estes fundos são 
geridos pelos Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.

d Mobilização: Este princípio estabelece a mobilização da 
opinião pública no sentido de assegurar a participação dos 
diversos segmentos da sociedade na política de atendimento 
(art. 88 inciso Vi do Eca).

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te   — CONANDA, por meio da Resolução 161, de 03 de dezembro 
de 2013, orienta aos Estados/ Distrito Federal e Municípios a 
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construção do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, a fim de construirmos nos próximos 10 anos, políticas públi-
cas para a garantia de direitos de crianças e adolescentes.

A construção da política dos Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes está estrutura nos em cinco eixos orientadores, sendo 
que os três primeiros estão voltados para a realização de ações-fim 
e os outros dois para ações-meio necessárias para o funcionamento 
do Sistema de Garantia dos Direitos como um todo:
1 Promoção dos Direitos;
2 Proteção e Defesa dos Direitos;
3 Participação de Crianças e Adolescentes;
4 Controle Social da Efetivação dos Direitos; e
5 Gestão da Política.

Os dois primeiros (promoção, proteção e defesa dos direitos) são ei-
xos aglutinadores de ações diretamente vinculadas à garantia dos 
direitos de crianças e adolescentes. Em que pese o ECA fazer refe-
rência a uma “política de atendimento de direitos”, a Resolução 113 
do Conanda avançou nessa definição do Estatuto, considerada um 
tanto imprecisa e até mesmo pouco técnica. Portanto, a promoção 
dos direitos implica na geração, utilização e fruição das capacidades 
de indivíduos e grupos sociais, conforme definição do Ipea (2010), 
envolvendo a implementação e acesso a políticas públicas que pro-
movam oportunidades ao desenvolvimento integral de crianças e 
adolescentes. No caso da proteção e defesa, trata-se de medidas de 
solidariedade a indivíduos e grupos em resposta a situações de risco 
e contingências de vulnerabilidade, abrangendo a proteção de crian-
ças e adolescentes que tiveram seus direitos violados ou ameaçados 
e o acesso à Justiça para responsabilização dos violadores dos direi-
tos infantoadolescentes.

O terceiro eixo que também reúne ações entendidas como fina-
lísticas diz respeito à participação de crianças e adolescentes. Ter a 
opinião de crianças e adolescentes considerada nas ações voltadas 
ao seu grupo etário, assim como sua presença garantida em diferen-
tes espaços e níveis decisórios, de acordo com as peculiaridades do 
seu estágio de desenvolvimento é visto aqui como parte do desen-
volvimento integral infanto-adolescente. Esse eixo se destaca ainda 
por sua transversalidade e conectividade, ou seja, as crianças e os 
adolescentes devem ser ouvidos nas ações de promoção, proteção e 
defesa dos seus direitos que fazem parte dos eixos iniciais, mas tam-
bém na formulação e implementação da Política, constituintes dos 
eixo-meios subsequentes.

Os últimos eixos, de controle e gestão, agrupam as ações indire-
tamente vinculadas à garantia dos direitos de crianças e adolescen-
tes, ou seja, são ações meio que visam garantir as condições neces-
sárias para que os seus direitos sejam respeitados. O fortalecimento 
das instâncias do Sistema de Garantia dos Direitos, das estruturas 
de coordenação da política nas três esferas de governo e do financia-
mento da Política são reafirmadas como condições fundamentais 
para se alcançar os fins propostos.

Acreditando na participação e protagonismo de crianças e 
adolescentes, a Instituição Centro Humanitário de Apoio a Mu-
lher   — CHAME, promoveu o seminário sobre política de prevenção 
e defesa relacionada à exploração sexual e o tráfico de pessoas é a 
conclusão de um ciclo de encontros onde adolescentes e jovens refle-
tiram temas na perspectiva de Construir Pontes/propostas Contra a 
Exploração Sexual Comercial e Tráfico de Crianças e Adolescentes. 
Nos encontros foram abordados os seguintes temas: História dos 
direitos Humanos; Trabalho infantil, Abuso e Exploração Sexual; 
Relações de Gênero, Lei Maria da Penha, Trafico e contrabando de 
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pessoas. O próximo passo, então, foi construir propostas de políticas 
públicas para a prevenção e o atendimento as crianças e adolescen-
tes relativos as violações de direitos, com foco na exploração, abuso 
sexual e tráfico de pessoas.

Por meio da metodologia de Conferências Livres, aplicada pelo 
facilitador Fábio Feitosa da Silva — COGITARE, os adolescentes e jo-
vens construíram as propostas de políticas públicas, sobre o enfren-
tamento de violações contra crianças e adolescentes:

Todas as propostas, abaixo, precisam contemplar: 
•	 O respeito à diversidade de gênero, identidade de gênero, 

orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, 
territorial, regional, de nacionalidade, de opção política, bem 
como as especificidades das crianças e adolescentes com 
deficiência, das comunidades tradicionais, em acolhimento, em 
cumprimento e/ou egressos de medidas socioeducativas e em 
situação de rua;

•	 A integração das políticas sociais básicas e a intersetorialidade 
de ações.

propostas para saúdE
•	  Garantir mais hospitais qualificados e com acessibilidade para  

o atendimento de crianças e adolescentes.
•	  Garantir capacitação continuada dos profissionais de saúde, 

para o atendimento de crianças e adolescentes.
•	 Garantir a contratação e qualificação de profissionais de 

pediatria (profissionais especializados na medicina e psicologia 
de crianças) e, de hebiatria (profissionais especializados na 
medicina e psicologia de adolescentes”). 

•	 Garantir a contratação e qualificação de equipes 
interdisciplinares de profissionais para o atendimento de 

crianças e adolescentes.
•	 Responsabilizar gestores e profissionais da saúde que negarem 

ou atenderem com descaso crianças e adolescentes.
•	  Garantir e fortalecer programas de saúde preventiva nas 

escolas.
•	  Utilizar mecanismos de consultas on line, a fim de organizar e 

agilizar o atendimento à saúde de crianças e adolescentes.
•	 Garantir medicamentos gratuitos na rede hospitalar para o 

atendimento de crianças e adolescentes.
•	 Garantir no sistema único de saúde profissionais para atender 

adolescentes em situação de crise sexual.
•	 Garantir atendimento digno pra transexuais e travestis no 

sistema único de saúde (reposição hormonal e cirurgia). 

propostas para cULtUra
•	 Garantir investimento, por meio de editais em oficinas 

de danças populares brasileiras e teatro, considerando as 
condições de pessoas com deficiência e as diversidades de 
gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial e religiosa.

•	 Revitalizar os patrimônios tombados, como forma de resgate e 
conservação da cultura.

•	 Garantir maior investimento nas diversas modalidades 
esportivas, considerando as pessoas com deficiência.

propostas para EdUcação
•	 Garantir ronda escolar com policiais comprometidos e 

qualificados com o processo educacional.
•	 Garantir transporte escolar com segurança.
•	 Garantir maior qualificação dos professores no ensino do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, para o cumprimento 
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da lei de obrigatoriedade da inclusão no currículo do ensino 
fundamental de conteúdos que tratem dos direitos de crianças 
e de adolescentes, conforme a Lei n. 11.525/2007, que altera a Lei 
n. 9.394/1996  — Diretrizes e Bases da Educação Nacional — LDB, 
com foco nas violações de direitos.

•	 Garantir remuneração adequada aos educadores, na perspectiva 
de uma educação inclusiva e universal.

•	 Garantir materiais didáticos sobre as questões de violações de 
direitos humanos.

•	 Garantir maior integração da escola com instituições que 
desenvolvem atividades com o tema de violações de direitos de 
crianças e adolescentes.

•	 Garantir programas de educação que desenvolvam atividades 
de campo.

•	 Garantir espaços físicos, equipamentos e tecnologias de 
qualidades nas escolas.

propostas para sEGUrança
•	 Garantir melhor qualificação aos profissionais do sistema de 

segurança (política civil e militar) no que concerne a prevenção 
e atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violências.

•	 Garantir propagandas de prevenção ao Trafico de Pessoas, 
abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

•	 Garantir o aumento e qualificação de profissionais envolvidos 
na fiscalização para combater o tráfico de crianças e 
adolescentes, nos aeroportos, rodoviárias e embarcações.

proposta EmprEGo
•	 Alterar a lei a fim de garantir percentual de cotas no mercado de 

trabalho para travestis e transexuais.



A IMPORTÂNCIA DO 
MONITORAMENTO NA 
EFETIVAÇÃO E CONTROLE 
SOCIAL DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS
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monitoramEnto Monitorar é verificar, 
observar e analisar dados científicos (Dicio-
nário Veja–Larousse), sendo assim, precisa-
mos estar atentos (as) à realidade local, cons-
truir indicadores para mensurar os aspectos 
qualitativos e quantitativos dos programas 
e projetos desenvolvidos na sociedade. Com 
o monitoramento podemos avaliar a imple-
mentação de políticas públicas de qualidade, 
mostrando que é possível, a partir de indi-
cadores viáveis termos o comprometimento 
e envolvimentos de toda comunidade, na 
melhoria da qualidade de vida, a partir de 
políticas públicas implantadas e implemen-
tadas.

Por isso só é possível monitorar algo que 
é previamente conhecido e definido. É funda-
mental para que seja viável o monitoramento 
da ação governamental, a especificação dos 
elementos que a compõem, como objetivos, 

recursos, processos, tempo, produtos e resultados esperados.
O monitoramento é essencial para que o Conselho de Direitos 

e o gestor conheçam a evolução da situação que enfrentam e apre-
ciem os resultados de suas ações, de forma a ser possível a tomada 
de decisões que possam resultar em modificações rápidas, quando 
necessárias.

No monitoramento, o responsável e o usuário são muito bem de-
finidos, e a informação é destinada a subsidiar decisões relacionadas 
a uma ação que está em desenvolvimento, e a conhecer e, se possível, 
mensurar o impacto dessa ação, comparando-o com o esperado ou 
planejado. É preciso tomar cuidado, pois, o excesso de informações 
pode tirar o foco daquelas questões que são fundamentais.

 A escritora Janet Shapiro, em seu texto Monitoramento e Avalia-
ção nos apresenta três pontos que precisam se avaliados em todo o 
processo do planejamento:

EFICIêNCIA    EFICáCIA   IMpACTO

“A Eficiência diz que o insumo empreendido em seu trabalho é apropriado em 

termos de resultados. Isso pode ser insumo em termos de dinheiro, tempo, 

O
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equipe, equipamento e assim por diante. Quando você trilha um projeto e 

está preocupado com sua replicabilidade, ou com a maneira como ele se de-

senvolverá numa projeção de escala, então, é muito importante que se tenha 

o elemento de eficiência corretamente. 

Eficácia é a medida de extensão do qual um programa de desenvolvimento ou 

projeto alcança com os objetivos específicos que traçou para si. Se, por exem-

plo, foi traçado melhorar as qualificações de todos os professores de segundo 

grau de uma determinada área, nós conseguimos?

Impacto diz se o que você realizou fez ou não alguma diferença em relação ao 

problema da situação que você tentou solucionar. Em outras palavras, sua es-

tratégia foi útil? Houve uma melhora, ao final de contas, na taxa de aprovação 

dos alunos no final do ano quando se assegurou uma maior qualificação dos 

professores?” (monitoramEnto E aVaLiação, por janEt sHapiro — WorLd 

aLLiancE For citizEn participation) 

propostas dE monitoramEnto

•	 Garantir formação específica de adolescentes e jovens sobre 
espaços de construção e deliberação da política pública.

•	 Conhecer espaços de formulação, deliberação e aprovação e 
políticas públicas de crianças e adolescentes, inclusive nas 
decisões orçamentárias.

•	 Criar espaços de ouvidorias, para que crianças e adolescentes 
possam denunciar as violações em diversos espaços, tais como: 
associação de moradores, escolas, conselhos de direitos da criança 
e do adolescentes.

•	 Garantir a participação de crianças e adolescentes no Conselho de 
Direito.

•	 Garantir nos conselhos uma maior participação de líderes 
comunitários no Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente.

•	 Criar comissões de estudantes para acompanhar a política de 
educação nos Conselhos Municipais de Educação e de Crianças e 
Adolescentes.

O referido documento com as propostas de políticas públicas para 
o enfrentamento das violações de direitos humanos de crianças e 
adolescentes, serão encaminhadas para o Conselho Municipal, Es-
tadual e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, para o 
Legislativo Municipal e instancias responsáveis por estas políticas.
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