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����� Lançamento do Manifesto pela Dignidade da Infância e em repúdio a ações e 
omissões da Autoridade Pública diante da violação de direitos ����� 

Hora: 11h  

Data: 24/10/2022 (segunda-feira) 

Local: Sala Auditório P65 - Prédio Antigo da PUCSP (Rua Monte Alegre, 984, 
Perdizes/SP). 

São Paulo/SP 

Participação do CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - Representação da sociedade civil  

 

Minuta do texto a ser lido no Ato 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda, instância 
máxima de formulação, deliberação e controle das políticas públicas para a infância e a 
adolescência na esfera federal, é o órgão responsável por tornar efetivos os direitos, os 
princípios e as diretrizes contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Em 30 anos de existência o CONANDA nunca viveu um governo que tenha descuidado 
tanto da infância e da adolescência, com retrocessos na garantia dos direitos humanos 
fundamentais, com ausência e/ou ineficiência das políticas públicas programas e 
serviços e a falta de orçamento para implementar ações fundamentais na saúde, na 
educação, na cultura, na assistência social, no SINASE e na prevenção e atendimento 
qualificado dos direitos violados pelos serviços de acolhimento. 

Questões da pobreza, gênero, geração e etnia atravessam as diversas situações de 
violência com abuso sexual, exploração sexual, humilhação, ameaça, situações 
vexatórias que expõem as pessoas e as estigmatizam, e oferecer qualquer salvaguarda.    

Os conselheiros da sociedade civil da gestão 2021/2022 veem comunicar sua resistência 
e luta para que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda 
se mantenha como um espaço legitimo de participação das organizações da sociedade 
civil na sustentação do Estado Democrático de Direito1 de modo a garantir a priorização 
da infância e da adolescência no Plano de Governo. 

A atual gestão, encurtada no tempo e em suas atribuições graças a um Decreto 
Presidencial tem lutado com muita garra e esforço coletivo para manter o exercício 
democrático e paritário de suas funções de controle social da efetividade das políticas 

 
1 I — a soberania; II — a cidadania; III — • a dignidade da pessoa humana; IV - os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único - Todo o 
poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição. 
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públicas, funções essas inerentes a esse órgão fundamental do Sistema de Garantia de 
Direitos. 

Entretanto, o CONANDA sobrevive graças a uma ação judicial, mas, com sérias 
alterações em seu funcionamento, redução do número de conselheiros e das ações 
viáveis no atendimento das demandas nacionais.   

Temos vivenciado cotidianamente os efeitos dos mecanismos contrários ao controle da 
efetividade das políticas sociais públicas que solapam os Planos Nacionais, esvaziam as 
pautas e contribuem para o descrédito na efetividade dos órgãos participativos nas três 
esferas do governo, na crescente destruição das políticas e do orçamento público, no 
esvaziamento dos princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente e da 
Constituição Federal.   

Neste momento aterrorizador da história do país, nos somamos ao manifesto pela 
Dignidade da Infância e em repúdio a ações e omissões da Autoridade Pública diante da 
violação de direitos humanos da infância e adolescência brasileiras.  

Não é possível deixar de denunciar e de tratar judicialmente os casos de abuso sexual, 
humilhação vexatória e discriminação contra meninas migrantes - criando, sustentando 
a naturalização da violência sexual ocorridas nas famílias, nas escolas, nas ruas. Daí a 
necessidade de uma política preventiva e de atendimentos interprofissionais  

Conclamamos que a garantia dos direitos fundamentais de crianças, adolescentes e suas 
famílias sejam prioridade nacional e, que o CONANDA se consolide como um espaço 
democrático e instância máxima de formulação, deliberação e controle das políticas 
públicas para a infância e a adolescência no país.  

Sem isso, corremos o risco de legitimar ações discriminatórias, excludentes e 
naturalizadoras da violência estrutural que mata, silencia e oprime. 

 

Ações propostas: 

 

• Denunciar os crimes cometidos pelo Sr. Jair Bolsonaro contra os direitos das 
crianças e adolescentes em nosso país 

• Cobrar que esses crimes não passem impunes, pois nenhuma autoridade 
política está acima da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

• Escolher um candidato que respeite, promova e defenda e controle a efetividade 
dos direitos de crianças e adolescentes  

Coerência entre os princípios e diretrizes do ECA e das leis dele derivadas para 
prevenir e cuidar das situações de violência e atentado à dignidade humana das 
crianças e adolescentes como o caso do menino Bernardo, que impulsionou a 



3 
 

aprovação da Lei 13.010/2014, e do menino Henry Borel, referência direta na 
aprovação da Lei 14.344/2022, 

o Nas instituições de atendimento 

o Nas famílias, 

o Nas escolas 

• Descortinar a situação de milhares de crianças e adolescentes submetidos a toda 
forma de maus-tratos, violência e abusos no ambiente doméstico, familiar e 
social no nosso país. Trata-se de um tipo de violência ainda muito subnotificada, 
invisibilizada, quando não tratada a partir de inúmeros tabus, grande parte 
reflexos da noção do lar como local sagrado, espaço de não interferência do 
Estado, da sociedade e do Sistema de Justiça. 

Texto dos Conselheiros da sociedade civil   

Diego Alves e Dayse Bernardi 

 


