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Em consonância com os marcos regulatórios nacionais e acordos internacionais
dos direitos humanos, sobretudo em conformidade com a Convenção dos Direitos da
Criança da Organização das Nações Unidas (ONU) e as demais legislações brasileiras1, o
enfoque em direitos humanos se baseia no reconhecimento de crianças, adolescentes
e jovens como sujeitos detentores de direitos, pertencentes à determinada
comunidade, com sua cultura e história. Diante disso, torna-se premissa que todos
esses sujeitos, independentemente de sua condição social, tenham acesso a seus
direitos fundamentais, bem como a uma vida em sociedade solidária, justa e digna.
Para tanto, devem participar do planejamento, implementação e avaliação das
iniciativas e decisões que os afetem, contribuindo para a conscientização em relação a
seus próprios direitos, ao compromisso e à responsabilidade com os demais.
Entre os acordos internacionais, destacamos a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, de 1948, e a Convenção dos Direitos da Criança, de 1989, que
define quatro princípios gerais cuja interpretação pode ser transversal a todo o
documento: os princípios da participação (art. 12), da sobrevivência e do
desenvolvimento (art. 6º), da não discriminação (art. 2º) e do superior interesse da
criança (art. 3º). Esse último, aliás, define o aspecto de prioridade absoluta que esse
sujeito de direitos deve ter na agenda política do Estado e em suas decisões, incluindo
o investimento público para a implementação de políticas públicas.
No Brasil, no fim da década de 1980, o momento histórico de abertura
democrática gerou a revisão de nossa Constituição, reconhecida como Constituição
Cidadã, garantindo amplamente espaços de participação. Essa característica de
democracia participativa contribuiu para a implementação de instâncias paritárias, isto
é, constituídas por representantes do governo e da sociedade civil organizada, no
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Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado em 1989, e Estatuto da Juventude, aprovado em
2013.

âmbito do Estado, responsáveis pela formulação e deliberação de políticas públicas,
sejam elas setoriais (educação, saúde, assistência social) ou temáticas (direitos da
criança, da juventude, do idoso, da mulher), sendo chamadas conselhos.
Especificamente na área da infância e adolescência, pela sua característica de
fase peculiar de desenvolvimento, merecendo, assim, um olhar específico de proteção
do Estado a esse sujeito de direitos, por meio da Resolução CONANDA nº 113/2006,
definiu-se o Sistema de Garantia de
Direitos. Em seu art. 1º, diz:
O Sistema de Garantia dos Direitos da
Criança e do Adolescente constitui-se na
articulação e integração das instâncias
públicas governamentais e da sociedade
civil, na aplicação de instrumentos
normativos e no funcionamento dos
mecanismos de promoção, defesa e
controle para a efetivação dos direitos
humanos da criança e do adolescente, nos
níveis Federal, Estadual, Distrital e
Municipal. (BRASIL, 2006).

Nesse sentido, a promoção é consolidada por meio do acesso ao direito; a
defesa se apresenta no acesso à justiça, ou seja, pelo recurso às instâncias públicas e
mecanismos jurídicos de proteção legal dos direitos humanos; e o controle social é
função soberana da sociedade civil, por meio das suas organizações e articulações
representativas. Portanto, a intersetorialidade entre as diversas políticas para a
consolidação e garantia dos direitos de crianças e adolescentes brasileiros se define
como estratégia para sua efetivação, com uma abordagem específica para os casos de
violação dos direitos, como o trabalho infantil, a violência e a exploração sexual. Um
ator importante nesse contexto é o conselheiro tutelar, um cidadão que, mediante sua
eleição, executa por 4 anos atribuições de proteção às crianças e adolescentes,
possuindo autonomia funcional, visto não ter subordinação a qualquer outro órgão do
governo.
Em suma, esse sistema é complexo e exige investimento permanente em seu
funcionamento, seja em estrutura física e tecnológica, em capacitação e qualificação

de seus atores ou no diálogo com os diversos setores da sociedade, a fim de obter uma
maior eficácia. Apesar de estarmos muito longe de ter um sistema ideal,
implementado adequadamente, que realmente seja proativo e cumpra sua função
plenamente, esta é uma proposta que visa ao envolvimento de todos na intenção de
consolidar um mundo mais justo e digno: uma proposta de um Estado que não se
omita perante sua responsabilidade, de uma família corresponsável no processo de
envolvimento e emancipação das crianças e jovens e de uma sociedade consciente de
seu papel de controle social.

QUESTÕES PARA REFLEXÃO:

1. Faça uma comparação entre a
Declaração Universal dos Direitos
Humanos, de 1948, e a Convenção
dos Direitos da Criança – CDC, de
1989.
Que
semelhanças
encontramos?

2. Pesquise como se efetua a
eleição de um Conselheiro Tutelar.

3. Reflita sobre como podemos
garantir os direitos fundamentais das
crianças e adolescentes em nossas
unidades maristas?
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