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Apresentação
O Projeto “Falando seus Direitos – Cidadania ativa e empoderamento de
adolescentes em Santa Catarina”, idealizado pelo Instituto de Desenvolvimento e
Direitos Humanos (IDDH), obteve apoio do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (Conanda) e da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos para sua realização, com o
objetivo de formar e capacitar adolescentes para que sejam protagonistas nos
processos de elaboração e monitoramento de políticas públicas e subsidiar a
construção do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa
Catarina.
A legislação brasileira vigente reconhece o direito à liberdade de expressão e
opinião de crianças e adolescentes e garante a participação da vida familiar e
comunitária, e política, na forma da lei. Nesse sentido, o foco da cartilha é justamente
apresentar a experiência desenvolvida com a participação de crianças e
adolescentes nas instâncias de decisões políticas, especialmente legislativa, e a
influência que essa participação proporciona no território.
Nesse cenário, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda) aprovou a Resolução nº 191, de 7 de julho de 2017, que cria o Comitê de
Participação de Adolescentes (CPA) no âmbito do Conselho. Trata-se de uma ação
concreta em busca de efetivar a participação de adolescentes no Conselho e nas
decisões relativas às políticas públicas voltadas a esse público.
Esta Resolução prevê ainda um ambiente virtual de participação de
adolescentes, um espaço digital aberto a todo e qualquer adolescente com o objetivo
de diálogo permanente e formulação de propostas ao Conanda, bem como a
promoção de consultas públicas e campanhas educativas sobre os direitos humanos,
em especial, de crianças e adolescentes.
Acreditamos que essa publicação possui um potencial de sensibilização para
o fomento da participação de crianças e adolescentes na vida política e social,
esperando contribuir para os processos de articulação das políticas públicas,
fortalecendo seu protagonismo no campo da promoção, proteção e defesa dos seus
direitos humanos. Reconhecer o esforço conjunto de crianças e adolescentes em
promover e garantir os seus direitos é um importante passo para o fortalecimento
da atividade de controle social e para a formação de uma sociedade mais
democrática.
Maria Berenice Giannella
Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
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Prefácio
O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) aponta para a
necessidade de formar cidadãos e cidadãs mais conscientes de seus direitos, para
que sejam protagonistas das mudanças que serão pleiteadas ao Estado, que em
diálogo com a sociedade civil, deverá elaborar e implementar os mecanismos,
instrumentos e procedimentos nacionais, regionais e internacional de direitos
humanos.
Como cidadãos/ãs e sujeitos políticos, às crianças e aos/às adolescentes
também precisa ser resguardado esse direito de terem suas vozes ouvidas e terem
sua participação social garantida na construção e manutenção do Estado
Democrático de Direito. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), um
dos documentos mais importantes sobre o tema no âmbito nacional, dispõe sobre
esse direito, que se alinha também com a Convenção sobre os Direitos da Criança
(1989)1 e o Plano de Ação da ONU “Um mundo para crianças” (2002) 2, ambos na
esfera internacional.
Dentre os compromissos assumidos no Plano de Ação, encontra-se a garantia
de que as crianças sejam ouvidas e tenham sua participação assegurada: “As
crianças e os adolescentes são cidadãos valiosos que podem ajudar a criar um futuro
melhor para todos. Devemos respeitar seus direitos de se expressar e de participar
em todos os assuntos que lhes dizem respeito, de acordo com sua idade e
maturidade.”
Nesse sentido, superar a visão adultocêntrica é fundamental, como aponta o
Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente (2011-2020), para que
crianças e adolescentes não legitimem apenas formalmente um espaço que deveria
ser, de fato, de protagonismo. Portanto, a autonomia deles/as precisa ser respeitada,
tendo em vista que a democracia é formada pela união simbiótica de representação
e participação.
Diante dessa necessidade de formação dos/as adolescentes para que estejam
aptos a protagonizarem os espaços democráticos, inclusive institucionais, o projeto
Falando seus Direitos promoveu formação e consequente empoderamento de
adolescentes Vereadores/as Mirins de Santa Catarina, em parceria com as
Câmaras de Vereadores Mirins instituídas no estado. Entendemos que o espaço
legislativo é fundamental nesse diálogo, a fim de promover a participação das
crianças e adolescentes no processo de construção e implementação de políticas
públicas, conforme dispõem o Plano de Ação da ONU e o Plano Decenal dos Direitos
da Criança e do Adolescente.
Com o projeto, contribuímos com a formação de um/a adolescente
cidadão/ã, consciente de seus direitos humanos, apto/a a protagonizar espaços
democráticos de participação social, bem como ser um/a multiplicador/a de
ferramentas de empoderamento de seus pares.
Ao final do projeto, temos a satisfação de apresentar a Cartilha Falando seus
Direitos, um material de referência para trabalhar participação política de
Disponível em:
https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf
2 Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/pt/um_mundo.pdf
1
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adolescentes no Brasil, a partir da experiência do IDDH, abarcando dois eixos: a)
marco legal e teórico; e, b) eixo prático (projeto Falando seus Direitos e respectivos
resultados). Apresentamos, assim, conceitos e marcos teóricos referente aos
direitos humanos, em especial voltados às crianças e adolescentes e da Educação em
Direitos Humanos, que nos serve como referência para trabalhar a formação e o
empoderamento político. Em seguida, apresentamos a experiência de advocacy, isto
é, a incidência política na elaboração dos Planos Decenais de Direitos Humanos de
Crianças e Adolescentes no estado de Santa Catarina, que abarca garantir a voz ativa
dos próprios adolescentes no processo. Nesse sentido, apresentamos também a
metodologia que garante essa participação, com atividades e resultados alcançados
em Santa Catarina, inclusive com a realização de uma Audiência Pública na
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com representação de
adolescentes vereadores mirins de diferentes regiões do estado, para que fossem
protagonistas e propositores de políticas públicas para suas respectivas cidades e
regiões.
Por meio do empoderamento de crianças e adolescentes, acreditamos que
será possível (re)iniciar uma articulação importante para o fortalecimento do
movimento de direitos humanos no estado, fundamental para a defesa de um Estado
Democrático de Direito. Esse processo exige uma participação social representativa,
qualificada e que envolva de forma plena os/as adolescentes como sujeitos de
direitos e formadores/as de políticas públicas.
Esses/as adolescentes, conscientes de seu papel na garantia dos direitos de
todas as crianças e adolescentes, também serão capazes de pensar em seus pares
que também fazem parte, simultaneamente, de outros grupos em situação de
vulnerabilidade como, por exemplo, crianças e adolescentes com deficiência, em
acolhimento institucional, em situação de rua, LGBT, indígenas, da área rural, em
situação de trabalho infantil, adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa etc.
No IDDH, acreditamos que a formação em direitos humanos é o caminho para
tanto, pois educar em direitos humanos é contribuir para a construção e o
fortalecimento da democracia, com respeito aos direitos fundamentais e às
pluralidades, em prol de uma sociedade mais justa e igualitária.
Agradecemos o apoio do CONANDA e do Ministério dos Direitos Humanos,
que viabilizaram por meio da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente o convênio, e as parcerias que foram fundamentais para a realização do
projeto no Estado de Santa Catarina, em especial as Câmaras de Vereadores dos
Municípios de Criciúma, Biguaçu, Joinville, Blumenau, Treze Tílias e Florianópolis, o
CEDCA e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Muito obrigada e boa leitura!
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1. Educação (e)em direitos humanos
A educação em direitos humanos é definida pelo artigo 2º da Declaração das
Nações Unidas em matéria de Direitos Humanos (2011) como: um conjunto de
atividades educativas e de formação, informação, sensibilização e aprendizagem que
têm por objeto promover o respeito universal e efetivo de todos os direitos humanos
e às liberdades fundamentais, contribuindo assim, entre outras coisas, à prevenção
dos abusos e violações dos direitos humanos ao proporcionar às pessoas
conhecimentos, capacidades e compreensão, como desenvolver suas atitudes e
comportamentos para que possam contribuir à criação e promoção de uma cultura
universal dos direitos humanos.
Segundo o artigo 2.2 desta Declaração, uma educação em direitos humanos
engloba: a) uma educação sobre os direitos humanos (facilitar a compreensão de
normas, valores e princípios de direitos humanos), uma educação por meio dos
direitos humanos (aprender e ensinar respeitando os direitos de educandos e
educadores) e uma educação para os direitos humanos (permitir que as pessoas
desfrutem de seus direitos e defendam os dos demais).
A educação em direitos humanos deve estar presente em diversos níveis,
desde a idade pré-escolar até a educação superior; assim como também nos
ambientes não escolares ou extraescolares, tanto no setor público quanto no
privado. Essa educação inclui a formação de formadores, de professores, de
funcionários públicos, da educação popular, e de informação e sensibilização do
público em geral. (art. 3 da Declaração da ONU).
Apesar das diversas definições para os direitos humanos e as diferentes
formas de descrever seu processo histórico, a educação em direitos humanos deve
ser proporcionada em todos os ambientes políticos, sociais e educativos que estejam
ao seu alcance e contextualizada à vida dos participantes nesse processo.
Segundo Benevides, a educação em direitos humanos deve ser permanente,
atingir a emoção e ser voltada para a mudança social:
A Educação em Direitos Humanos parte de três pontos essenciais:
primeiro, é uma educação de natureza permanente, continuada e global.
Segundo, é uma educação necessariamente voltada para a mudança, e
terceiro, é uma inculcação de valores, para atingir corações e mentes e não
apenas instrução, meramente transmissora de conhecimentos.
Acrescente-se, ainda, e não menos importante, que ou esta educação é
compartilhada por aqueles que estão envolvidos no processo educacional
– os educadores e os educandos - ou ela não será educação e muito menos
educação em direitos humanos. Tais pontos são premissas: a educação
continuada, a educação para a mudança e a educação compreensiva, no
sentido de ser compartilhada e de atingir tanto a razão quanto a emoção.
(BENEVIDES, 2000, p. 1)

Como visto acima, para além da construção dos próprios direitos humanos, a
educação em direitos humanos torna-se ainda um desafio maior porque, para esse
tipo de educação, não é suficiente apenas ensinar textos legais e históricos e
despejar conteúdos informativos às vezes sem sentido. A educação em geral e, em
especial a educação em Direitos Humanos, precisa trabalhar e acessar as dimensões
biológicas, psicológicas, sociais, econômicas, históricas, culturais e afetivas do
9

aprendiz3. Importante ressaltar que a educação em direitos humanos é um
componente do direito à educação.
A educação em direitos humanos deve estar fundamentada em uma ideia de
mudança social. Somente não será mais necessário pensar nessa educação quando
todas as pessoas já se reconhecerem como sujeitos de direito e tiverem
conhecimento dos seus direitos para os defenderem para si e/ou para os outros. A
luta para a construção de uma cultura em direitos humanos por meio da educação é
exatamente para que isso aconteça. No entanto, com o mundo desigual e excludente
em que se vive, a educação em direitos humanos será sempre necessária para
transformar e re-transformar pessoas e sociedades e, por isso, ela deve ocorrer de
forma permanente.
É importante destacar que os direitos humanos são mais compreendidos pelas
pessoas quando fazem sentido para elas, ou seja, é através dos valores inseridos em
uma cultura que seu significado é melhor assimilado. E, para isso, não é somente a
razão que precisa ser atingida no momento da educação, mas a emoção:

Os direitos humanos são difíceis de determinar porque sua definição, e na
verdade sua própria existência, depende tanto das emoções quanto da
razão. A reivindicação de autoevidência se baseia em última análise num
apelo emocional: ela é convincente se ressoa dentro de cada indivíduo.
(HUNT, 2009, p. 24-25).

O desafio maior é que para produzir sentidos no sujeito, esta educação precisa
permitir que ele os construa subjetivamente a partir de uma relação dialética com o
social e a história. Wanda Junqueira Aguiar, com referência a Vigotski, faz uma
distinção entre sentido e significado evidenciando a dialética da integração entre
afetivo e cognitivo e o caráter social, histórico e único do sujeito. Para Vigotski,
[...] significado é uma construção social, de origem convencional,
relativamente estável. O homem, ao nascer, encontra um sistema de
significações pronto, elaborado historicamente. Por outro lado, o sentido
é a soma dos eventos psicológicos que a palavra evoca na consciência. O
sentido se constitui, portanto, a partir do confronto entre as significações
sociais vigentes e a vivência pessoal. Dessa forma, o sentido nos parece
mais complexo e mais amplo que o significado, uma vez que este último
constitui apenas uma das zonas do sentido, a mais estável e precisa.
(AGUIAR, 2002, p. 105)

Segundo Fernanda Lapa, a educação em direitos humanos tem, pelo menos,
três propósitos:
a) informar e dar conhecimento sobre os direitos que historicamente
foram construídos e denominados como Direitos Humanos, que são os
direitos que toda pessoa deve ter para viver uma vida com qualidade, sem
opressão, exclusão e discriminação; b) formar futuros defensores de
Direitos Humanos4 que serão os protagonistas das mudanças estruturais

3 A teoria de

4

Henri Wallon é interessante para a compreensão do aprendiz na sua totalidade e, ainda,
no espaço educacional como o lugar ideal para instruir valores de justiça social. “É uma teoria que
facilita compreender o indivíduo em sua totalidade, que indica as relações que dão origem a essa
totalidade, mostrando uma visão integrada da pessoa do aluno. Ver o aluno dessa perspectiva põe
o processo ensino-aprendizagem em outro patamar porque dá ao conteúdo desse processo – que é
a ferramenta do professor – outro significado, expondo sua relevância para o desenvolvimento
concomitante do cognitivo, do motor e do afetivo”. (MAHONEY, 2009, p. 9)
Entendemos por defensores de Direitos Humanos qualquer pessoa que, individualmente ou com
outros, atuem na promoção ou proteção dos Direitos Humanos. Os defensores de Direitos Humanos
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necessárias; e, c) aprofundar o conhecimento específico sobre esses
direitos para atuais defensores de Direitos Humanos. (LAPA, 2014, p. 24)

Em relação ao primeiro propósito, para que uma sociedade seja desenvolvida
é necessário que sua população tenha conhecimento de suas liberdades e direitos.
Assim, uma primeira etapa da educação é que a população se reconheça como
sujeito de direitos, ou seja, ser um cidadão que sabe que tem direito a ter direitos.
Para isso, a educação em Direitos Humanos visa a emancipar e empoderar as pessoas
a fim de que se reconheçam como sujeitos históricos capazes de projetos próprios e
coletivos.
Num segundo momento, além do próprio reconhecimento como sujeito de
direito, há pessoas que querem ser as protagonistas da mudança e da transformação
social e, para essas, a educação em Direitos Humanos também serve para fornecer
os instrumentos adequados e fortalecê-las para a ação, para o ativismo e a defesa
desses direitos para si e/ou para os outros.
Um terceiro propósito é garantir uma formação continuada para os defensores
que já trabalham na área de Direitos Humanos, a fim de que possam continuar
aperfeiçoando suas atividades e trocando experiências exitosas e fracassadas.
Com a reconstrução dos regimes democráticos na América Latina, a educação
em Direitos Humanos passa a ter o papel de possibilitar a promoção dos direitos
humanos, e não apenas de proteger violações de direitos humanos de forma reativa,
mais comum em nosso continente devido ao histórico de luta pelos direitos
humanos (mais concentrada nos direitos civis e políticos) nos regimes ditatoriais.
Sendo assim, o objetivo principal da construção de políticas de educação em
Direitos Humanos, seja no âmbito nacional, regional ou internacional, é defender o
fortalecimento de políticas educacionais que visem a ampliar a formação de sujeitos
conscientes de seus direitos e aumentar o número de defensores de Direitos
Humanos a fim de diminuir futuras violações. Faz-se mister ampliar o número de
pessoas que, primeiramente se reconheçam como sujeitos de direitos e obrigações
e que, assim, possam lutar por mudanças estruturais e que lutem para que, a partir
do reconhecimento das diferenças, haja uma mínima compensação ou
redistribuição nesses processos desiguais no cotidiano e que sempre afetam mais
uns que outros.
Segundo Vera Candau, existem três dimensões principais que devem ser
reforçadas neste tipo de educação: a primeira diz respeito à formação de sujeitos de
direito. Para essa autora, a cultura paternalista e autoritária presente nas estruturas
sociais brasileira leva às pessoas acreditarem que a garantia de seus direitos é um
“favor” ou um “presente”5. Com isso, a maioria das pessoas espera passivamente que

5

são mais identificados por suas ações e pelo contexto de seus trabalhos do que por um conceito
específico. Assim, podem ser pessoas tanto do âmbito governamental como não governamental que
trabalhem na promoção ou defesa desses direitos. Por exemplo, ativistas de ONGs, advogados,
juízes, promotores, defensores públicos e professores. Esta concepção mais abrangente é
sustentada pela Declaração dos Defensores de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU). Em
tradução livre: “‘Defensor de Direitos humanos’ é um termo usado para descrever pessoas que,
individualmente ou em grupo, atuam na promoção e proteção dos direitos humanos. Defensores de
direitos humanos são conhecidos, sobretudo, pelo que fazem e é por meio da descrição de suas
ações e de alguns contextos nos quais trabalham que o termo pode ser melhor explicado.” Mais
informações: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx>
Bobbio reflete sobre esta questão fazendo referência da importância para uma sociedade
democrática quando seus súditos tornam-se cidadãos: “[...] a democracia é a sociedade dos
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o Estado garanta seus direitos apenas quando é possível e que poderia retira-los
quando julgasse necessário. A sociedade em geral precisa ser melhor informada e
formada no tema de direitos humanos. A segunda dimensão da educação em direitos
humanos serve para favorecer o processo de empoderamento ativo dessas pessoas,
para além de saber-se sujeitos de direito, serem também atores e protagonistas das
mudanças coletivas e sociais E, a terceira dimensão, teria o objetivo de “educar para
o nunca mais”, ou seja, este tipo de educação visa romper a cultura do silêncio e da
impunidade para a ideia de que a educação em direitos humanos busca prevenir a
não repetição dos mesmos atos violentos (CANDAU. In: SILVEIRA, 2007)
Com esse movimento da construção dos direitos humanos no Brasil, percebese uma inserção paulatina do tema em diversos ambientes educacionais no país,
tanto no âmbito formal quanto não formal. A educação em direitos humanos passa
a entrar no debate de forma mais ampliada e capilarizada, seja nas escolas que
passam por uma reformulação de suas práticas e incorporam o tema através de
debates sobre democracia, cidadania, ética e liberdade, seja no ensino superior
através de disciplinas específicas ou de forma transversal6. As experiências mais
políticas realizadas pelos movimentos sociais são mais evidentes na educação não
formal, em especial, na educação popular, durante o processo de redemocratização
no Brasil.
Políticas públicas de educação em direitos humanos no Brasil
É visível, entre as décadas de 1980 e 1990, um movimento similar de
construção de políticas e leis7 no tema de educação em direitos humanos nos
âmbitos regional e internacional que acabou influenciando internamente alguns
países como o Brasil.
No contexto regional da América Latina, a partir dos anos 1980, após as
experiências ditatoriais, organizações e movimentos sociais se uniram na defesa de
regimes democráticos e começaram a promover ações de educação em direitos
humanos. No início, esse movimento foi feito majoritariamente por entidades da
sociedade civil para, posteriormente, também serem realizados pelos próprios
Estados, através da elaboração de leis que incluíam a educação em direitos
humanos8. Adicionalmente, é importante destacar a criação do Instituto
cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos
fundamentais” (BOBBIO, 1992, p. 1).
6 “No campo da educação, iniciaram-se as críticas à tecnocracia pedagógica, aos conteúdos
fragmentados, aos currículos utilitários e às práticas pedagógicas avessas ao diálogo.
Gradativamente, se compreendia que, para consolidar a democracia, seria indispensável rever o
sistema educacional de modo que as novas gerações assumissem sua condição de sujeitos de si
mesmos, ou seja, sujeitos políticos aptos a construir seu presente e seu futuro.” (VIOLA; BARREIRA;
PIRES, 2011, p. 144)
7 Existem marcos legislativos nesta área específica, educação em Direitos Humanos, que devem ser
respeitados e cumpridos pelo Estado Brasileiro. Dentre eles, no âmbito nacional: Constituição
Federal de 1988 (art. 205); a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (lei Federal n.
9.394/1996); no âmbito internacional: Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 26); Pacto
Internacional de direitos econômicos, sociais e culturais (art. 13); Convenção dos Direitos da
Criança (art. 13); Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher
(art. 10); Convenção para Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial (art. 7);
Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (art. 8); Declaração de Viena (Parte 1 – par.
33-34 e Parte 2 – pars. 78-82); Declaração da Conferência Mundial sobre o Racismo – Durban (pars.
95-97 e o Programa de Ação, pars. 129-139).
8 Essa análise na América Latina pode ser verificada através do relatório realizado pelo Instituto
Interamericano de Direitos Humanos (IIDH), da Costa Rica, que teve como objetivo fazer um estudo
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Interamericano de Direitos Humanos (IIDH), em 1980, que é uma instituição de
natureza acadêmica, dedicada à promoção, pesquisa e educação em direitos
humanos no âmbito regional. O IIDH impulsionou a criação de diversas políticas
públicas de educação em direitos humanos no âmbito latino-americano,
especialmente no âmbito da educação formal.
No âmbito internacional, em 1993, a Organização das Nações Unidas – ONU –
organizou um Congresso Internacional sobre Educação em prol dos direitos
humanos e da Democracia e instituiu o Plano Mundial de Ação para a Educação em
Direitos Humanos. A Conferência de Viena, no mesmo ano, reforçou que os Estadospartes da ONU deveriam promover a educação em direitos humanos a nível
nacional. Por causa desse movimento, a Assembleia Geral da ONU, em dezembro de
1994, promulgou a Década da Educação em Direitos Humanos 9, de 1º de janeiro de
1994 a 31 de dezembro de 2004, que incentivou a criação de planos nacionais e de
comitês nacionais de educação em direitos humanos.
Após a Década de Educação em Direitos Humanos (1994-2004), a ONU lançou
o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos 10, dividido em dois planos
de ação: a primeira fase, de 2005 a 2009, visava às políticas de educação em Direitos
Humanos para a educação básica e ensino médio; a segunda fase, de 2010 a 2014,
visa à educação nesta temática para o ensino superior, funcionários públicos,
profissionais do Direito e militares 11. Mais recentemente, em 2013, o Conselho de
Direitos Humanos na ONU aprovou uma resolução12 apoiando uma terceira etapa
do Programa Mundial para o período de 2015-2019, que dá enfoque à educação em
Direitos Humanos para os profissionais de mídia, e solicitando ao Alto Comissariado
das Nações Unidas para os Direitos Humanos para elaborar um plano de ação para
este período em consulta aos Estados, UNESCO e organizações da sociedade civil.
A educação em Direitos Humanos, segundo o Programa Mundial de Educação
em Direitos Humanos é definida como:
[...] um processo de aprendizagem, formação e informação que visa a
construção de uma cultura universal dos Direitos Humanos; envolve não
só aprender sobre esses direitos e seus mecanismos de proteção, mas
também a aquisição ou fortalecimento de habilidades necessárias para
sobre a educação em Direitos Humanos na América Latina, na década de 1980. (IIDH. Experiencias
de Educación en Derechos Humanos en America Latina. Costa Rica: IIDH/F. Ford, 2000).
9 Nesse documento, educação em Direitos Humanos consiste em: “[...] treinamento, disseminação e
esforços de informação objetivando a construção de uma cultura universal de direitos humanos
através da partilha de conhecimento, competência e habilidades e da moldagem de atitudes, que
são direcionados ao fortalecimento do respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais;
ao desenvolvimento completo da personalidade humana e de seu senso de dignidade; à promoção
da compreensão, tolerância, igualdade entre os sexos e amizade entre todas as nações, pessoas e
grupos raciais, nacionais, étnicos, religiosos e linguísticos; à capacitação de todas as pessoas a
participar efetivamente de uma sociedade livre; à ampliação de atividades das Nações Unidas para
a manutenção da paz.”. ONU. Documento A/51/506/Add. 1. Appendix. Disponível em:
< http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Documents.aspx>. Acesso em: 21 agosto
2013.
10 Resolução 59/113, da Assembléia Geral da ONU, de 10/12/2004.
11 A primeira e segunda fases do Plano de Ação do Programa Mundial de Educação em Direitos
Humanos
podem
ser
visualizadas
no
site
brasileiro
da
UNESCO:
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/singleview/news/plan_of_action_world_programme_for_human_rights_education_first_and_second_pha
ses_in_portuguese_pdf_only/#.Uu5eP479pjc
12 Resolução da ONU - A/HRC/24/L.12/Rev.1, de 24 de setembro de 2013.
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aplicar esses direitos de forma prática na vida diária; o desenvolvimento
de valores, atitudes e comportamentos que respeitem os Direitos
Humanos como bem tomar medidas para defender e promover esses
direitos.13

Sob influência da Conferência de Viena e da Década da Educação em Direitos
Humanos promulgada pela ONU (1994-2004), o Estado Brasileiro lançou em 1996
o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-1, no governo
Fernando Henrique Cardoso. Este primeiro programa deu grande enfoque para os
direitos civis e políticos e, por isso, em 2002, foi lançado o PNDH-2 que incorporou
os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, reforçando os princípios da
universalidade, indivisibilidade e interdependência dos Direitos Humanos 14.
Diante da evidente inclusão do tema da educação em direitos humanos na
pauta da agenda internacional juntamente com a experiência da sociedade civil
brasileira no tema desde a segunda metade da década de 1980, a então Secretaria
Especial dos Direitos Humanos criou, em 2003, o Comitê Nacional de Educação em
Direitos Humanos, com o objetivo de elaborar e monitorar o Plano Nacional de
Educação em Direitos Humanos; dar parecer e apresentar propostas de políticas
públicas; propor ações de formação, capacitação, informação, comunicação, estudos
e pesquisa na área de Direitos Humanos e políticas de promoção da igualdade de
oportunidades15.
Nesse mesmo ano o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos
apresentou uma primeira versão do Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos (PNEDH)16 para uma consulta a organizações governamentais e não
governamentais17, aprovado em 2003 e revisto em 2006, após grande empenho do
governo brasileiro em articular esta temática internamente. Vale destacar que o

No original: “[...] as learning, education, training and information efforts aimed at building a
universal culture of human rights. It involves not only learning about human rights, and the
mechanisms that protect them, but also the acquisition or reinforcement of skills needed to apply
human rights in a practical way in daily life, the development of values, attitides and behavior which
uphold human rights as well as taking action to defend and promote human rights”. Resolução
A/HRC/15/28, paras. 3 e 4. O plano de ação foi adotado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU
em 30 de setembro de 2010.
14 “A universalidade dos direitos humanos consiste na atribuição desses direitos a todos os seres
humanos, não importando nenhuma outra qualidade adicional, como nacionalidade, opção política,
orientação sexual, credo, entre outras. (...) A indivisibilidade consiste no reconhecimento de que
todos os direitos humanos possuem a mesma proteção jurídica, uma vez que são essenciais para
uma vida digna. (...) A interdependência ou inter-relação consiste no reconhecimento de que todos
os direitos humanos contribuem para a realização da dignidade humana, interagindo para
satisfação das necessidades essenciais do indivíduo, o que exige, novamente, a atenção integral a
todos os direitos humanos, sem exclusão.” (RAMOS, 2014, pp. 89-91).
15 O Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos foi criado através da Portaria 98/09, de 9 de
junho de 2003, da então Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
16 Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2191-planonacional-pdf&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192
17 “Esta versão serviu de base para as discussões realizadas na maioria dos Estados da Federação,
numa metodologia que objetivava [...] a participação dos diferentes sistemas de ensino, público e
privado, da sociedade civil, especialmente dos setores ligados aos meios de comunicação, e do
Estado, nas áreas de justiça e segurança”. (VIOLA, 2010, p. 30)
13
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plano brasileiro foi o primeiro da América Latina a ser elaborado nesta temática e
serve até hoje, de exemplo para outros países18.
Para complementar as ações previstas no PNEDH, no final da 1 a fase do plano
de ação do Programa Mundial, em 2009, foi lançada no Brasil a 3a edição do
Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH-3, que resultou de uma grande
articulação entre ministérios e a participação da sociedade civil, e que orienta o
Poder Executivo, dentre outros responsáveis, na elaboração de políticas públicas no
tema dos Direitos Humanos.
Esse programa nacional foi resultado da 11a Conferência Nacional dos Direitos
Humanos, com a participação de 14 mil pessoas e reúne 519 ações, distribuídas em
seis eixos orientadores transversais: 1. Interação democrática entre estado e
sociedade civil; 2. Direitos Humanos e Desenvolvimento; 3. Universalização dos
direitos em um contexto de desigualdades; 4. Segurança Pública, Acesso à Justiça e
Combate à Violência; 5. Educação e Cultura em Direitos Humanos; 6. Direito à
Memória e à Verdade.
O 5o eixo orientador desse programa refere-se especificamente à educação em
direitos humanos como tema estratégico; está dividido em cinco diretrizes e onze
objetivos, abrangendo a educação em direitos humanos no ensino formal, não
formal, serviço público e meios de comunicação. Esse Eixo foi criado com o objetivo
principal de provocar políticas públicas a fim de promover:
[...] o desenvolvimento de processos educativos com o objetivo de
consolidar uma nova cultura dos Direitos Humanos e da paz. Trata da
necessidade da formação de uma consciência centrada no respeito ao
outro, na tolerância, na solidariedade e no compromisso contra todas as
formas de discriminação, opressão e violência. (SDH, 2010, p. 32)

Percebe-se que, assim como na década de 1990 houve uma expansão do
debate sobre educação em direitos humanos19, na primeira década do século XXI, há
a consolidação dos principais documentos políticos brasileiros sobre educação em
Direitos Humanos, o PNDH-3 e o PNEDH.
Segundo o PNEDH, a educação em Direitos Humanos é compreendida como:
[...] um processo sistemático e multidimensional que orienta a formação
do sujeito de direito articulando as dimensões de apreensão de
conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos; a
afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura
dos direitos humanos; a formação de uma consciência cidadã capaz de se
fazer presente nos níveis cognitivos, sociais, éticos e políticos; o
desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de
construção coletiva; o fortalecimento de práticas individuais e sociais

18 Os países da

América que possuem um plano nacional deste tipo são: Bolívia, Colômbia, Equador e
Paraguai. Argentina e Uruguai estão em processo de elaboração. Interessante destacar que está
sendo pensado um Plano Regional de Educação em Direitos Humanos para o Mercosul, a fim de
concentrar políticas de integração regional. Maiores informações sobre este e os outros planos:
<http://www.iddh.org.br/v2/biblioteca/relatorios>.
19 “É nessa década que os movimentos de Direitos Humanos constroem os primeiros Programas
Nacionais de Direitos Humanos, e o governo nacional cria a Secretaria Especial de Direitos como
uma secretaria ligada ao Ministério da Justiça. Na mesma década, além da Rede Brasileira, foi criada
a Rede de Cultura e Direitos Humanos (DHNET) – ao mesmo tempo que se organizam cursos sobre
Direitos Humanos em praticamente todos os estados da Federação” (SILVA, 2013, p. 44).
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geradoras de ações e instrumentos a favor da promoção, da proteção e da
defesa dos direitos humanos, assim como da reparação de suas violações.

O PNEDH está dividido em cinco áreas de atuação: a Educação Básica, a
Educação Superior, a Educação Não Formal; a Educação dos Profissionais dos
Sistemas de Justiça e Segurança e a Educação e Mídia. Em cada uma dessas áreas de
atuação são previstos “ Concepção e princípios” e “Ações programáticas”. No que
tange a Educação não-formal, na qual se insere o projeto Falando seus Direitos, se
reconhece que o conhecimento não decorre somente nas instituições formais de
ensino, mas envolve todos os outros âmbitos de convivência, seja familiar, social, de
trabalho etc. Nesse sentido, emancipação e autonomia são princípios que orientam
a educação não-formal em direitos humanos, por meio de processos de
sensibilização e consciência crítica “direcionada pra o encaminhamento de
reivindicações e a formulação de propostas para as políticas públicas” (PNEDH,
2006). Além deles, outros princípios orientam a temática:
A educação não-formal, nessa perspectiva, deve ser vista como:
a) mobilização e organização de processos participativos em defesa dos
direitos humanos de grupos em situação de risco e vulnerabilidade social,
denúncia das violações e construção de propostas para sua promoção,
proteção e reparação;
b) instrumento fundamental para a ação formativa das organizações
populares em direitos humanos;
c) processo formativo de lideranças sociais para o exercício ativo da
cidadania;
d) promoção do conhecimento sobre direitos humanos;
e) instrumento de leitura crítica da realidade local e contextual, da
vivência pessoal e social, identificando e analisando aspectos e modos de
ação para a transformação da sociedade;
f) diálogo entre o saber formal e informal acerca dos direitos humanos,
integrando agentes institucionais e sociais;
g) articulação de formas educativas diferenciadas, envolvendo o contato e
a participação direta dos agentes sociais e de grupos populares. (PNEDH,
2006, p. 44)

Temos, portanto, legislação nacional e internacional e políticas públicas que
visam garantir os direitos humanos por meio da educação, compreendida de forma
ampla, para além dos espaços institucionalizados, que buscam garantir o
protagonismo de diversos atores sociais na construção de valores democráticos.
Atualmente, em diversos países, o desafio tem sido monitorar e avaliar os
impactos deste tipo de educação, desde o surgimento do Programa Mundial de
Educação em Direitos Humanos, pois não existem indicadores claros para este
monitoramento de impactos a médio e longo prazo.
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2. O projeto Falando seus Direitos: Cidadania ativa e
empoderamento de adolescentes em Santa Catarina
Cidadania Ativa e Empoderamento de Adolescentes
A Constituição de 1988 é considerada a mais democrática e protetora dos
direitos humanos na história do Brasil e com ela novos documentos foram criados e
incorporados com o objetivo de fortalecer esses direitos no âmbito interno. Como
fortes exemplos pode-se falar na criação do Programa Nacional de Direitos
Humanos (PNDH-3) e do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos
(PNEDH).
Em relação aos direitos específicos para crianças e adolescentes, importantes
documentos também foram elaborados - nacional e internacionalmente - visando à
promoção e a proteção dos direitos desse grupo específico de pessoas. No âmbito
internacional, há a Convenção sobre os Direitos das Crianças da ONU (1989)20, a
Declaração dos Direitos das Crianças (1959), as Regras Mínimas das Nações Unidas
para a Proteção do Jovem Privado de Liberdade (1990), a Convenção Americana de
Direitos Humanos (artigo 19), o Pacto dos Direitos Civis e Políticos (artigo 24), o
Plano de Ação da ONU “Um mundo para crianças” (2002), dentre outros. No âmbito
interno, criou-se o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) com importantes
alterações posteriores (como a Lei da Primeira Infância – Lei nº 13.257/2016), e o
Plano Decenal dos Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes (2011), dois dos
mais importantes documentos sobre o tema, além da própria Constituição Federal
de 1988 e de Resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CONANDA).21
O Plano de Ação da ONU “Um mundo para crianças” (2002) afirma, em seu
Objetivo 9, que “as crianças e os adolescentes são cidadãos valiosos que podem
ajudar a criar um futuro melhor para todos. Devemos respeitar seus direitos de se
expressar e de participar em todos os assuntos que lhes dizem respeito, de acordo
com sua idade e maturidade.”
Também pensando nessa articulação necessária, o Estatuto da Criança e
Adolescente garante ao cidadão e à cidadã criança e adolescente o direito de se
expressar e opinar, bem como de participar diretamente das decisões importantes
de sua comunidade, cidade, estado e país. Nesse sentido, dispõe o ECA:
Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à
dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e
como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na
Constituição e nas leis.
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários,
ressalvadas as restrições legais;
II - opinião e expressão;
III - crença e culto religioso;
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;
Ratificado pelo Brasil e promulgada por meio do Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm
21 Verificar rol legislativo no Anexo 1.
20
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V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;
VI - participar da vida política, na forma da lei;
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. (grifo nosso)

Da mesma forma garante a Convenção sobre os Direitos da Criança:
Artigo 12
1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a
formular seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões
livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levandose devidamente em consideração essas opiniões, em função da idade e
maturidade da criança.
2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a
oportunidade de ser ouvida em todo processo judicial ou administrativo
que afete a mesma, quer diretamente quer por intermédio de um
representante ou órgão apropriado, em conformidade com as regras
processuais da legislação nacional.

O Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente (2011 – 2020)
evidencia o grande desafio de garantir esse lugar de protagonismo e
superar visões adultocêntricas acerca da participação infantoadolescente.
Isto porque é comum que as escolas, as entidades de atendimento ou, de
modo geral, os projetos que têm como finalidade a inserção de crianças e
adolescentes não proporcionem experiências de autonomia e tratam
esses segmentos apenas como “usuários”. Em outras experiências, eles
são convocados a legitimar formalidades de “protagonismo”, em espaços
meramente “lúdicos” ou segregados, em que se demarcam de forma
preconceituosa os distintos universos, de adultos e de crianças e
adolescentes.22

É certo, então, que para garantir que crianças e adolescentes possam fazer
parte do processo democrático de forma plena, eles precisam participar como
protagonistas, tendo em vista que a democracia é formada pela união simbiótica de
representação e participação.
É nesse contexto que se insere o projeto “Falando seus Direitos: Cidadania
Ativa e Empoderamento de Adolescentes em Santa Catarina, que realizou a
formação e o empoderamento por meio do diálogo entre adolescentes de Santa
Catarina e Governo por meio das Câmaras de Vereadores Mirins instituídas em 6
(seis) municípios de diferentes regiões do Estado de Santa Catarina, quais sejam
Criciúma, Biguaçu, Joinville, Blumenau, Treze Tílias e Florianópolis.
O Plano de Ação da ONU defende os membros do Poder Legislativo como os
elementos-chave nesse processo, uma vez que “(...) requer que eles promovam a
conscientização; promulguem as leis necessárias; facilitem e destinem recursos
financeiros necessários para esse fim; e acompanhem e controlem sua utilização
eficaz”.
No âmbito nacional, o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente
também afirma a necessidade da participação das crianças e adolescentes no
processo de construção e implementação de políticas públicas.
Eixo 3 – Participação de Crianças e Adolescentes
Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/conanda/Politica%20e%20Plano%20Decenal%20
consulta%20publica%2013%20de%20outubro.pdf> Acesso em: 10 de setembro de 2014.
22
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Diretriz 5: Fomento de estratégias e mecanismos que facilitem a
expressão livre de crianças e adolescentes sobre os assuntos a eles
relacionados e sua participação organizada, considerando sua condição
peculiar de pessoas em desenvolvimento.
Objetivo Estratégico 24 - Promover a participação de crianças e
adolescentes nos espaços de convivência e de construção da cidadania,
inclusive nos processos de formulação, deliberação, monitoramento e
avaliação das políticas públicas.
Meta 72 – Até 2015, 100% das frentes parlamentares com participação
de crianças e adolescentes.

A partir dessas premissas, o projeto buscou formar um/a adolescente
cidadão/ã, consciente de seus direitos humanos, apto/a a protagonizar espaços
democráticos de participação social, bem como ser um/a multiplicador/a de
ferramentas de empoderamento de seus pares.
Por meio do empoderamento desse público específico, acreditamos que será
possível (re)iniciar uma articulação importante para o fortalecimento do
movimento de direitos humanos no estado, fundamental para a defesa de um Estado
Democrático de Direito. Esse processo exige uma participação social representativa,
qualificada e que envolva de forma plena os/as adolescentes como sujeitos de
direitos e formadores de políticas públicas. Esses/as adolescentes, conscientes de
seu papel na garantia dos direitos de todas as crianças e adolescentes, também serão
capazes de pensar entre pares a respeito de outros recortes de vulnerabilidade,
como, por exemplo, crianças e adolescentes com deficiência, em acolhimento
institucional, em situação de rua, indígenas, da área rural, em situação de trabalho
infantil, adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, dentre outros.
A formação de adolescentes já envolvidos com o Poder Legislativo é
fundamental para a construção de uma cultura de cidadania ativa, com cidadãos e
cidadãs conscientes de seus direitos e deveres, aptos a assumirem papeis relevantes
na busca por uma sociedade compromissada com o Estado Democrático de Direito.
Evidente, portanto, que a formação em direitos humanos é o caminho para tanto.
Nesse sentido, cabe salientar que a interação entre sociedade e Estado é
justamente um dos Eixos Orientadores do Programa Nacional de Direitos Humanos
(PNDH-3), que, em sua primeira Diretriz afirma a necessidade de “interação
democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de fortalecimento da
democracia participativa”.
O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - PNEDH, apesar de não
prever ações programáticas específicas para crianças e adolescentes, defende a
importância de sensibilizar e formar cidadãos com consciência crítica, direcionada
para o encaminhamento de reivindicações e a formulação de propostas para as
políticas públicas, devendo todo o processo ser pautado pelos princípios da
emancipação e da autonomia. Duas ações programáticas do PNEDH foram utilizadas
como orientadores para o projeto:
3. Estimular o desenvolvimento de programas de formação e capacitação
continuada da sociedade civil, para qualificar sua intervenção de
monitoramento e controle social junto aos órgãos colegiados de
promoção, defesa e garantia dos direitos humanos em todos os poderes e
esferas administrativas;
12. Apoiar técnica e financeiramente programas e projetos da sociedade
civil voltadas para a educação em direitos humanos.
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Em relação às orientações do PNDH-3, o Eixo Orientador III – “Universalizar
Direitos em um Contexto de Desigualdades” também guiou o desenvolvimento do
projeto, especificamente a Diretriz 8, Objetivo Estratégico I, Ação Programática “e”:
Eixo Orientador III – Universalizar Direitos em um Contexto de
Desigualdades
Diretriz 8 – Promoção dos direitos de crianças e adolescentes para o seu
desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, assegurando seu
direito de opinião e participação.
Objetivo Estratégico I – Proteger e garantir os direitos de crianças e
adolescentes por meio da consolidação das diretrizes nacionais do ECA,
da Política Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente e da Convenção sobre os Direitos da Criança da
ONU.
Ação Programática e - Assegurar a opinião das crianças e dos
adolescentes que estiverem capacitados a formular seus próprios juízos,
conforme o disposto no artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da
Criança, na formulação das políticas públicas voltadas para estes
segmentos, garantindo sua participação nas conferências dos direitos de
crianças e adolescentes.

Posto isto, revelam-se imprescindíveis a existência de espaços de
aprendizado, construção e diálogo capazes de proporcionar um ambiente de debate
e troca de experiências, possibilitando um aprofundamento teórico e prático por
meio de atividades na temática de direitos humanos.
O projeto Falando seus Direitos
Com a realização do projeto e os resultados dos debates e demandas surgidas
nas oficinas de formação nas cidades, foi possível colher subsídios para a criação
do Plano Decenal dos Direitos das Crianças e Adolescentes do Estado de Santa
Catarina23, uma vez que a criação dos planos estaduais é uma forma de os estados
mostrarem sua preocupação com a temática, zelando pela proteção das crianças e
adolescentes e prezando o seu superior interesse quando da elaboração e
reestruturação de políticas públicas locais.
Para isso, o envolvimento das Câmaras de Vereadores dos Municípios, em
especial das Câmaras Mirins, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC), por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente,
e do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente (CEDCA) foi essencial para
alcançar o objetivo do projeto, que foi empoderar politicamente adolescentes de
Santa Catarina, por meio de formações em direitos humanos, para que eles/elas
sejam protagonistas nos processos de elaboração de políticas públicas, bem como
subsidiar a criação do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Estado de Santa Catarina e dos municípios nos quais foram realizadas as oficinas.
O projeto foi estruturado em 4 (quatro) etapas:
a) ETAPA 1. Preparação dos cursos de formação para adolescentes em
direitos humanos;
b) ETAPA 2. Execução de 6 (seis) oficinas de capacitação com Vereadores
Mirins (Criciúma, Biguaçu, Joinville, Blumenau, Treze Tílias e
Florianópolis);
23

A sistematização dessas contribuições está no capítulo 7.
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c) ETAPA 3. Audiência Pública na Assembleia Legislativa de Santa Catarina
(ALESC);
d) ETAPA 4. Elaboração e publicação da cartilha sobre cidadania e
participação política de adolescentes.
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3. Metodologia participativa: Como dar voz às/aos
adolescentes?
O projeto Falando seus Direitos adotou a metodologia participativa, que tem
a ação e o diálogo como seus principais fundamentos, com base nos trabalhos de
formação para Educação em Direitos Humanos da Equitas, organização canadense
que promove treinamento nesta área.
Pautada em um modelo que busca superar a ênfase apenas na transmissão
do conteúdo e centralizando suas preocupações no método de ensino, essa
metodologia parte do princípio de que, na educação em Direitos Humanos, deve-se
pôr em prática o que se ensina, pois uma mensagem de respeito aos outros
geralmente pressupõe métodos educacionais que respeitem os participantes
enquanto sujeitos no processo de ensino-aprendizagem.
A Equitas24 propõe uma metodologia em espiral em que o processo de
construção de conhecimento e produção de ações voltadas para os Direitos
Humanos parte da experiência dos participantes e é enriquecida pelos
conhecimentos e métodos apresentados pelos facilitadores/educadores. O
conhecimento é, portanto, concebido como uma construção coletiva em que todos
os participantes – educandos e educadores, participantes e facilitadores – são seres
inacabados e sujeitos no processo de ensino-aprendizagem.
As oficinas, bem como o material (tanto para os/as facilitadores/as como
para os/as participantes) têm, portanto, a preocupação em oferecer conhecimento
na área de Direitos Humanos e desenvolver as habilidades necessárias para que os
participantes se sintam preparados/as para multiplicar as ações.
Outro objetivo fundamental foi proporcionar aos/às adolescentes
participantes um tempo e espaço para troca de experiências. A metodologia
participativa utilizada nas oficinas e no material elaborado pelo IDDH possibilita
essa interação e diálogo entre os participantes. Os materiais pedagógicos foram
todos elaborados tendo em mente as necessidades desse público alvo específico.
Para isso, o IDDH utilizou como base um material da organização canadense Equitas
chamado Speaking Rights25, em tradução livre “Falando sobre Direitos”,
especialmente desenvolvido para a faixa etária 13-17 anos e cuja metodologia
objetiva, dentre diversos temas relacionados aos adolescentes, formar cidadãos/ãs
que participem dos processos de tomada de decisão, desenvolvendo suas lideranças
e cidadania ativa.
A foto do espiral abaixo destaca a metodologia:
A formação é iniciada com a experiência dos participantes, ou seja, sabendo
quem são, de onde vem e suas expectativas (1).
Com isso, o facilitador consegue determinar alguns padrões no grupo
importantes para o debate – ex: quantos são meninas e meninos? Quantas/os tem
alguma deficiência? Quantas/os são negras/os? Quantas/os vêm de comunidades
mais pobres? Quantas/os têm pais e mães em casa? (2);

Organização canadense especializada em treinamentos e capacitações em direitos humanos
usando a metodologia participativa. Maiores informações: www.equitas.org.
25 Mais informações: <http://www.equitas.org/en/what-we-do/children-and-youth/speakingrights/speakingrights-toolkit/>. Acesso em 11 de setembro de 2014.
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Depois dos padrões descriminados é possível pensar no melhor conteúdo a
ser adicionado, ou seja, que faça mais sentido para este grupo específico (3);
Com um conteúdo novo a ideia agora é pensar na prática, qual a mudança que
desejam ver ou fazer no mundo? Daí organizamos um plano de ação. No caso deste
projeto, foi a construção de uma política publica para crianças e adolescentes
elaborada por elas/es mesmas/os (4);
Por último, a etapa é realizar uma Ação concreta. No caso deste projeto foi a
apresentação da proposta à Assembleia Legislativa que o envio da proposta aos
Conselhos Municipais de Direitos des Crianças e Adolescentes para que fossem
incluídas no Plano Decenal.
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4. Oficinas: Sensibilização, Direitos Humanos e
Projeto do Futuro
Tendo em vista o objetivo de formar adolescentes cidadãs/os para melhor se
conscientizarem de seus direitos humanos, e tornarem-se aptos/as a
protagonizarem espaços democráticos de participação social e serem
multiplicadoras/es de ferramentas de empoderamento de seus pares, as oficinas do
Projeto Falando seus Direitos foram estruturadas em dois eixos: a) sensibilização
sobre direitos humanos e b) construção de políticas públicas.
A partir das dinâmicas realizadas, buscamos refletir sobre a efetivação dos
direitos das crianças e adolescentes no município, diagnosticando situações de
vulnerabilidades e especialmente ouvindo as/os adolescentes sobre o que esperam
quanto a políticas públicas. Para tanto, foram realizados dois módulos:
1) Oficina Sensibilizando Direitos Humanos, cujo objetivo geral era
promover o conhecimento sobre direitos humanos e dignidade a partir das
categorias de gênero, classe e raça/etnia, possibilitado o reconhecimento
da/o adolescente como sujeito de direitos e das vulnerabilidades que podem
acarretar suas violações;
Módulo 1
Oficina Sensibilizando Direitos Humanos (4h)
Unidade
Tema
Atividade
Apresentação do projeto e da equipe
1
Apresentações pessoais
Meu nome, minha história
2
O que são direitos humanos e
Boneca/o da dignidade
dignidade humana
Intervalo
3
Gênero e Violência simbólica
Jogo sobre os papéis femininos e
masculinos na sociedade
Direitos, cidadania e
Desenhando direitos e
4
responsabilidades
identificando responsabilidades
2) Oficina Direitos Humanos e Projeto do futuro, com o objetivo geral de
promover o empoderamento político das/os adolescentes para construção
de políticas públicas.
Módulo 2
Oficina Direitos Humanos e Projeto do futuro (4h)
Unidade
Tema
Atividade
5
Participação e engajamento
Costas com costas
Movimentos sociais, Estado
Conhecendo os movimentos sociais
6
Democrático de Direito e
Instituições democráticas
Instituições democráticas
Intervalo
7
Políticas públicas
Construindo o projeto do futuro
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No módulo 1, os objetivos específicos foram:
a) promover a reflexão sobre como os valores estão relacionados com os
direitos humanos;
b) promover a compreensão e reflexão sobre as relações desiguais de
gênero e possibilitar o reconhecimento das violências físicas e simbólicas
existentes no cotidiano;
c) a partir da visão de cada participante sobre os direitos humanos,
promover o aprendizado sobre o que são os direitos e responsabilidades
de todas as pessoas.
Assim, após a apresentação, pelas facilitadoras, do projeto, da apostila, do
IDDH e sua equipe, as/os participantes formaram duplas para entrevistar os/as
colegas. Entre as perguntas, deveriam ser questionadas quais eram as expectativas
para a oficina. Em síntese, as/os vereadores mirins esperavam que fosse um
encontro divertido onde pudessem aprender sobre coisas que não conheciam e, em
especial, sobre os direitos humanos.
Para conseguir organizar as falas de todas/os as/os participantes, usamos o
“objeto da fala”: só poderia falar quem estivesse com o objeto na mão. Levamos uma
boneca artesanal da Zâmbia, que teve seu nome escolhido por meio de votação em
cada uma das oficinas: Josefina (Criciúma), Anastácia (Biguaçu), Iansã (Joinville),
Xanaína (Blumenau), Roberta (Treze Tílias) e Maria (Florianópolis). Com esse
recurso, tivemos êxito na participação democrática, garantindo que cada um/a que
quisesse falar fosse respeitado/a e ouvido/a no seu momento.
Após as apresentações, fizemos a atividade da/o boneca/o da dignidade, por
meio da qual buscamos promover a reflexão sobre como os valores estão
relacionados com os direitos humanos. Na formação dos grupos, percebemos como
a questão de gênero influenciou sua composição, dividindo-se normalmente em
meninas de um lado e meninos do outro. Consequentemente, os desenhos também
retratavam essas diferenças, na medida em que as meninas desenham bonecas e os
meninos bonecos.
Depois de desenhar a/o boneca/o, cada equipe apresentou os valores que
identificou, como: educação, respeito, igualdade, saúde, diversidade, liberdades,
responsabilidades, segurança, alimentação, moradia. Após as apresentações de cada
grupo, a facilitadora conduziu uma reflexão sobre o que esses valores significam na
vida das pessoas e como fazem parte de uma concepção de dignidade que é inerente
a cada pessoa, independentemente de idade, religião, gênero e orientação sexual,
por exemplo.
Essa discussão permitiu fazer uma transição para a segunda atividade, o jogo
do sexo/gênero, que consistiu em perguntar inicialmente quais são as
características atribuídas a homens e a mulheres, invertendo no segundo momento
para perceber que as características usualmente associadas aos homens também
podem ser de mulheres e vice-versa. Assim, foi possível dissociar o que são
características baseadas no sexo, associados aos aspectos físicos, do que são as
construções sociais feitas a partir do corpo, ou seja, do que passa a ser entendido
como gênero, atribuindo papeis sociais a homens e mulheres e gerando
desigualdades.
A partir do questionamento sobre o que define homens e mulheres, surgiram
exatamente as características tradicionalmente atribuídas a cada um deles: homens
são fortes, musculosos, bravos, ciumentos, têm voz grossa, cabelo curto barba.
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Mulheres, por sua vez, são carinhosas, delicadas, frágeis, cuidadosas, magras,
bonitas, vaidosas, teimosas, têm cabelo longo, seios, varizes, útero, ovários.
Com a inversão entre homens e mulheres, foi possível perceber que as
mulheres poderiam ter quase todas as características atribuídas aos homens,
enquanto os homens também poderiam ter quase todas as características dadas as
mulheres. A diferença consistia justamente no que diferencia o sexo masculino e
feminino: barba, útero etc. Assim, foi possível mostrar que a partir do corpo, de
homem ou mulher, a sociedade determina como devem ser os papeis de homens e
mulheres, distinguindo o que é sexo e o que é gênero.
A partir das diferenças e características comuns entre homens e mulheres,
associada aos papeis socialmente atribuídos a cada um deles, foi possível fazer uma
reflexão sobre as implicações dessas diferenças em termos de direitos. Ou seja, as/os
adolescentes apontaram os problemas do machismo e do patriarcado na sociedade,
que impactam negativamente na vida das mulheres e violam seus direitos. Ao final,
foi ressaltada a importância de ser reconhecida a autonomia e a liberdade das
meninas e mulheres, sem atribuir-lhes o lugar restrito ao cuidado, a casa, a
maternidade e a família.
Depois de trabalhar as noções de dignidade e direitos humanos e construir a
noção de cada adolescente como sujeitos de direitos, com enfoque nas questões de
gênero, o segundo módulo buscou promover o empoderamento político das/os
adolescentes para construção de políticas públicas, por meio dos seguintes objetivos
específicos:
a) promover a reflexão sobre a necessidade de participação e engajamento de
todas/os para alcançar objetivos em comum;
b) favorecer debates e reflexões sobre os movimentos sociais, o Estado
Democrático de Direito e as instituições democráticas, possibilitando às/aos
participantes compreenderem a relação entre sociedade civil/organizada e
governo/Estado;
c) promover a reflexão das/os participantes a fim de identificarem situações
comuns de violações de direitos e/ou vulnerabilidades e criarem um projeto
de incidência e melhoria por meio de políticas públicas.
Depois de trabalhar a necessidade de participação e engajamento por meio da
brincadeira Costas com costas, foi conduzida uma exposição dialogada sobre os
papeis dos movimentos sociais, o Estado Democrático de Direito e as instituições
democráticas, nos âmbitos municipal, estadual e federal, possibilitando às/aos
participantes compreenderem a relação entre sociedade civil/organizada e
governo/Estado. Assim, foi possível sair da fruição de direitos na esfera individual
para a necessidade de pensa-la também no espaço coletivo, ou seja, na esfera
pública.
Por fim, a última atividade buscou identificar as situações comuns de violações
de direitos e/ou vulnerabilidades de crianças e adolescentes, a partir de todas as
noções construídas ao longo da oficina. Com as atividades anteriores, buscamos
sensibilizá-las/os para os direitos humanos, a fim de permitir que elas/eles próprios
pudessem perceber, como sujeitos de direitos e a partir de suas identidades, quais
seriam as políticas públicas necessários para crianças e adolescentes no município.
Desse modo, cada participante elaborou individualmente sua proposta de política
pública, pensando em seu nome, objetivos, ações, responsáveis e com qual direito
humano se relaciona. Nesse momento eles trabalharam individualmente refletindo
sobre a mudança concreta que gostariam de ver em sua sociedade, mas, em especial,
26

o que precisaria ser feito para que isso acontecesse em termos de política pública. O
resultado dessas propostas será apresentado no próximo capítulo.
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4.1 Atividades
Módulo 1
Oficina Sensibilizando Direitos Humanos
Objetivo geral: promover o conhecimento sobre direitos humanos e dignidade a
partir das categorias de gênero, classe e raça/etnia, possibilitado o reconhecimento
da/o adolescente como sujeito de direitos e das vulnerabilidades que podem
acarretar suas violações.
Objetivos específicos:
a) promover a reflexão sobre como os valores estão relacionados com os direitos
humanos;
b) promover a compreensão e reflexão sobre as relações desiguais de gênero e
possibilitar o reconhecimento das violências simbólicas existentes no cotidiano;
c) a partir da visão de cada participante sobre os direitos humanos, promover o
aprendizado sobre o que são os direitos e responsabilidades de todas as pessoas.
UNIDADE 1
Apresentações pessoais (30’)
Atividade: Meu nome, minha história
Objetivo: quebrar o gelo e conhecer as pessoas do grupo.
Parte A (5’)
A facilitadora dividirá o grupo em duplas e cada participante deverá entrevistar o/a
colega, registrando as respostas na ficha abaixo.
Parte B (20’)
Cada participante fará a apresentação de seu/sua colega ao grupo.
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Ficha de apresentação

Qual seu nome?
Em qual escola você estuda?
Qual sua idade?
De onde você é?
Por que você escolheu ser um/a vereador/a mirim?

Qual sua expectativa para esse encontro?

UNIDADE 2
O que são direitos humanos e dignidade humana (45’)
Atividade: Boneca/o da dignidade
Objetivo: identificar os valores e atitudes relacionados à dignidade da pessoa
humana e aos direitos humanos, e promover a reflexão sobre a relação entre eles
(valores e direitos).
Parte A (25’)
A facilitadora dividirá as/os participantes em grupos e entregará uma cartolina.
Cada grupo deverá desenhar um/a boneco/a na folha e deverá escrever dentro do/a
boneco/a os valores e atitudes que consideram que todas as pessoas deveriam ter.
Parte B (15’)
Cada grupo irá apresentar seu/sua boneco/a e explicar por que escolheu esses
valores/atitudes.
Parte C (15’)
Após a apresentação de todos os grupos, a facilitadora colocará em um flipchart ou
quadro os valores apresentados pelos grupos, destacando as semelhanças e
diferenças, e abrirá um debate sobre o que significa a dignidade da pessoa humana
e os direitos humanos.

29

Unidade 3
Gênero e violência simbólica (30’)
Atividade: O jogo do sexo/gênero26
Objetivo: promover a compreensão e reflexão sobre as relações desiguais de
gênero.
Parte A (10’)
A facilitadora desenhará no quadro ou flipchart um quadro com duas colunas, uma
com o título “Mulheres” e outra com o título “Homens”. Em seguida, pedirá para que
o grupo indique rapidamente quais características que identificam homens e
mulheres, estimulando diferentes tipos de características (físicas, emocionais,
comportamentais etc.), anotando cada característica em sua respectiva coluna.
Parte B (10’)
Depois de esgotadas as respostas, a facilitadora trocará os títulos das colunas. Onde
estiver escrito “Mulher” colocará a palavra “Homem” e vice-versa. Em seguida,
perguntará ao grupo, palavra por palavra, se a característica ainda permanece
naquela coluna, como atributo específico de ser homem ou mulher. As
características que não forem exclusivas de homens ou mulheres deverão ser
apagadas ou riscadas. A facilitadora poderá fazer uma pergunta do tipo: “Existe
homem sensível”? Ao final, a maioria das características pode ficar nas duas colunas,
ou seja, podem ser transferidas de uma coluna para outra e serão riscadas ou
apagadas. [Esta orientação não consta na apostila do/a participante e será
fornecida somente pela facilitadora]
Parte C (15’)
As características que não forem apagadas, ou seja, que são apenas de homem ou de
mulher, serão as características relacionadas ao sexo (nas mulheres: útero, ovário,
gravidez, parto e amamentação; nos homens: próstata, pelos no peito, barba e
bigode). As demais características se relacionam à gênero. A partir dessa
identificação, a facilitadora destacará que as relações de gênero e os atributos
sociais dados às mulheres e aos homens revelam e reforçam situações de
desigualdade e relações de poder. [Esta orientação não consta na apostila do/a
participante e será fornecida somente pela facilitadora]

26

SANTOS, Joana; FERREIRA, Simone; GOUVEIA, Taciana. ATEIA. Recife: SOS Corpo, p. 76-77.
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UNIDADE 4
Direitos, cidadania e responsabilidades (45’)
Atividade: Desenhando direitos e identificando responsabilidades27
Objetivo: a partir da visão de cada participante sobre os direitos humanos,
promover o aprendizado sobre o que são os direitos e responsabilidades de todas
as pessoas.
Parte A (30’)
Em uma sala, colocar na parede duas cartolinas, deixando um espaço entre elas.
A facilitadora deverá iniciar a atividade perguntando às/aos participantes se
elas/eles podem nomear alguns dos seus direitos. Em seguida, deverá perguntar o
que esses direitos significam na vida diária delas/deles.
Após, formar dois grupos. Cada um deverá sentar perto de uma das cartolinas que
estão na parede.
A facilitadora deverá explicar que haverá um jogo no qual os membros de cada
grupo devem identificar o direito que um deles irá desenhar. Ganhará o primeiro
grupo que adivinhar todos os direitos que forem desenhados.
Dentre os direitos que foram identificados pelos/as participantes, a facilitadora
deverá escolher uma pessoa de cada grupo que irá até ela para saber qual direito
deverá ser desenhado. Depois de contar, a/o membro do grupo volta para perto do
grupo e desenha na cartolina, enquanto os outros tentam adivinhar qual direito é.
Assim que o grupo adivinhar, outro membro corre até a facilitadora para contar qual
será o próximo direito escolhido para ser desenhado e adivinhado.
A atividade termina quando um dos grupos identificar todos os direitos. A
facilitadora deverá, então, formar um círculo e perguntar qual responsabilidade é
associada a cada direito. Por exemplo, para usufruir do direito à liberdade de
expressão, é preciso respeitar as ideias das pessoas e ouvir o que elas têm a dizer.
[Esta orientação não consta na apostila do/a participante e será fornecida
somente pela facilitadora]
Parte B (15’)
Para finalizar a atividade, a facilitadora deverá liderar uma discussão baseada nas
seguintes questões:
Sentir
- O que vocês acharam dessa atividade?
- Vocês tinham conhecimento sobre os direitos usados nessa atividade?

EQUITAS INTERNACIONAL CENTRE FOR HUMAN RIGHTS EDUCATION. Let’s act together for a
change: a practical guide to democratic citizenship for youth and women in the Middle East and
North Africa. Montreal: Equitas, 2012, p. 121-124.
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Pensar
- É importante conhecer os seus direitos? Por que?
- Todos/as nós temos os mesmos direitos?
- Quais direitos são realmente respeitados na nossa sociedade?
- Quais direitos não são sempre respeitados?
Agir
- O que vocês podem fazer para garantir que esses direitos sejam respeitados?
- Como vocês podem ensinar outras pessoas sobre os seus direitos?
- Quais eventos podem ser organizados para promover os direitos humanos?
[Esta orientação não consta na apostila do/a participante e será fornecida
somente pela facilitadora]
Módulo 2
Oficina Direitos Humanos e Projeto do futuro
Objetivo geral: promover o empoderamento político das/os adolescentes para
construção de políticas públicas.
Objetivos específicos:
a) promover a reflexão sobre a necessidade de participação e engajamento de
todas/os para alcançar objetivos em comum;
b) favorecer debates e reflexões sobre os movimentos sociais, o Estado Democrático
de Direito e as instituições democráticas, possibilitando às/aos participantes
compreenderem a relação entre sociedade civil/organizada e governo/Estado;
c) promover a reflexão das/os participantes a fim de identificarem situações
comuns de violações de direitos e/ou vulnerabilidades e criarem um projeto de
incidência e melhoria por meio de políticas públicas.
UNIDADE 5
Participação e engajamento (30’)
Atividade: Costas com costas28
Objetivo: quebrar o gelo e promover a reflexão sobre a necessidade de participação
e engajamento de todas/os para alcançar objetivos em comum.
Parte A (15’)
A facilitadora pedirá que as/os participantes formem duplas. Ao som de uma música
animada, cada dupla deverá sentar no chão, de costas um/a para o/a outro/a, com
os braços engatados pelos cotovelos. A dupla deverá tentar se levantar sem soltar os
braços. Cada dupla que conseguir se levantar deverá se juntar a outra dupla para
repetir o exercício. A atividade continua até que as/os participantes tenham que se
levantar com o grupo todo.

EQUITAS INTERNACIONAL CENTRE FOR HUMAN RIGHTS EDUCATION. Let’s act together for a
change: a practical guide to democratic citizenship for youth and women in the Middle East and
North Africa. Montreal: Equitas, 2012, p. 72.
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Parte B (15’)
A facilitadora deverá conduzir uma reflexão após a atividade, a partir das seguintes
questões:
Sentir
- Vocês gostaram da atividade? Por que?
- Como vocês se sentiram durante a atividade?
Pensar
- O que vocês aprenderam durante a atividade?
- Quais estratégias vocês usaram para conseguir realizar a atividade?
Agir
- O que vocês aprenderam durante a atividade pode ajudar a melhor nossa
dinâmica de grupo? Como?
- Como vocês podem aplicar o que vocês aprenderam nessa atividade no dia-a-dia?
[Esta orientação não consta na apostila do/a participante e será fornecida
somente pela facilitadora]
UNIDADE 6
Movimentos sociais, Estado Democrático de Direito e Instituições
democráticas (45’)
Atividade 1: Conhecendo os movimentos sociais29
Objetivo: promover a pesquisa e conhecimento sobre movimentos sociais atuantes
no país e na região.
Parte A
A facilitadora solicitará previamente que as/os participantes façam uma pesquisa
sobre os movimentos sociais atuantes no país e na região onde moram, e preencham
uma tabela na qual deverá constar: o nome do movimento, quem participa e quais
são as principais bandeiras de lutas.
Parte B (15’)
A facilitadora pedirá que as/os participantes apresentem os resultados de suas
pesquisas, colocando no quadro ou em cartolina os movimentos identificados.
Atividade 2: Instituições democráticas

29

SANTOS, Joana; FERREIRA, Simone; GOUVEIA, Taciana. ATEIA. Recife: SOS Corpo, p. 120-121.
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Conhecendo os
movimentos sociais

Nome do movimento

Quem participa

34

Principais bandeiras
de luta

Objetivo: propiciar conhecimento e favorecer debates e reflexões sobre os
movimentos sociais, o Estado Democrático de Direito e as instituições democráticas,
possibilitando às/aos participantes compreenderem a relação entre sociedade
civil/organizada e governo/Estado.
Parte A (30’)
A facilitadora fará uma exposição dialogada sobre o tema, a partir de capítulos da
obra Direitos Humanos e Cidadania, de autoria de Dalmo de Abreu Dallari. 30
UNIDADE 7
Políticas públicas (1h15’)
Atividade: Construindo o projeto do futuro31
Objetivo: promover a reflexão das/os participantes a fim de identificarem situações
comuns de violações de direitos e/ou vulnerabilidades e criarem um projeto de
incidência e melhoria por meio de políticas públicas para inclusão no Plano Decenal
de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do estado de Santa Catarina.
Parte A (40’)
A facilitadora deverá solicitar às/aos participantes que façam uma lista dos tipos de
violência, violações de direitos e/ou vulnerabilidades que já presenciou no ambiente
escolar, social ou familiar.
Quando terminarem, a facilitadora pedirá que cada um/a leia sua lista e registre as
respostas no quadro ou flipchart. Em seguida, a facilitadora explicará o que é o Plano
Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e que cada participante
deverá escolher um tipo de violação de direitos humanos, identificando qual/is
é/são o/s grupo/s mais vulneráveis e/ou invisíveis em relação ao tema, para propor
uma política pública que deverá ser incluída no Plano Decenal do estado de Santa
Catarina. Após a explicação, a facilitadora entregará uma ficha com as orientações
para elaboração da proposta, com os seguintes itens:
Nome da Proposta: (Crie um título para sua proposta)
Objetivo (Qual mudança você espera que aconteça? Por que?)
Direito Humano (Qual é o direito humano que você está defendendo?)
Ações (Quais ações precisam ser feitas para alcançar a mudança que você espera?)
Responsáveis (Quais pessoas/órgãos/entidades precisam agir para que essa
mudança aconteça?)
Parte B (50’)
Após cada participante elaborar sua proposta, a facilitadora pedirá que gravem um
vídeo no qual ela deverá ser apresentada, com os seguintes itens:
a) Apresentação pessoal (nome, idade, cidade);
b) resumo da política sugerida (problema, proposta, mudança esperada).

DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2004, p.
12-31.
31 NASCIMENTO, Marcos; ARRUDA, Silvani. Valente não é violento. Onu Mulheres, 2004.
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Construindo o projeto do futuro
Rascunho
Nome:
Escola:
Município:
1. Nome da proposta (crie um título para sua proposta)

2. Qual MUDANÇA você espera que aconteça? Por que? (Objetivo)

3. Qual é o DIREITO HUMANO que você está defendendo?

4. Quais AÇÕES precisam ser feitas para alcançar a mudança que você
espera?

5. Quais PESSOAS/ÓRGÃOS/ENTIDADES precisam agir para que essa
mudança aconteça? (Responsáveis)
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5. Voz ativa: o que querem as/os adolescentes de
Santa Catarina?
A partir da ultima atividade que realizamos nas oficinas, cada Vereador/a
Mirim fez uma proposta de política publica visando sua inclusao no Plano Decenal
de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Santa Catarina. Com as
propostas, temos um retrato de quais sao as principais demandas dos/as
adolescentes catarinenses nas diferentes regioes do Estado, que nos permitem ver
sua preocupaçao tanto com direitos individuais quando direitos coletivos e difusos,
conforme se observa das propostas expostas abaixo na planilha e nos graficos.
Temas

Objetivo

Educaçao para
crianças
com
Deficiencia
Saude
crianças

de

Drogas
Violencia

e

Meio Ambiente
(poluiçao)
Meio Ambiente
(agua)
Saude
crianças

de

Alimentaçao
saudavel
de
crianças
Cultura

Saude
alimentaçao

e

Ações
Criciúma
Melhorar aprendizagem Garantir
a
presença
de
de
crianças
e professores/as para crianças e
adolescentes
com adolescentes com deficiencia
deficiencia
Melhorar o atendimento Garantir a presença de pediatras no
medico as crianças e atendimento em postos de saude e
adolescentes
hospitais
Diminuir uso de drogas Promover encontros e palestras com
por
crianças
e crianças e adolescentes para
adolescentes,
conscientizaçao sobre o uso de
diminuindo tambem a drogas e violencia
violencia
Reduçao
do Aumentar fiscalizaçao ambiental
desmatamento
e
poluiçao
Diminuir consumo de Criar mecanismos de captaçao de
agua e realizar captaçao agua da chuva para uso residencial
de agua da chuva
Aumentar o bem-estar Realizar atividades ludicas com
de
crianças
e palhaços e outros personagens para
adolescentes
em alegrar as crianças e adolescentes
hospitais
que se encontram em hospitais
Melhorar a alimentaçao e Fazer hortas comunitarias organicas
consequentemente
a nos bairros do município, com
saude de crianças e pontos de coleta de oleo
adolescentes, e cuidar do
meio ambiente
Difundir
a
cultura Realizar atividades culturais, como
catarinense entre as teatro, sobre a cultura catarinense
crianças
e
os (boi tata, por exemplo)
adolescentes
Garantir a saude e o Disponibilizar alimentos saudaveis
direito
humano
a nas cantinas escolares e realizar
alimentaçao adequada vistorias periodicas para avaliar as
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de
crianças
e condiçoes
de
higiene
dos
adolescentes nas escolas estabelecimentos
Diminuir a poluiçao e Disponibilizar
bicicletas
em
Saude
incentivar
atividades diferentes bairros do município
físicas para crianças e
adolescentes
Abrigar crianças que Construir abrigos para atender as
Crianças
em estao em situaçao de rua crianças em situaçao de rua
situaçao de rua
Biguaçu
Diminuir
o Diminuir consumo de papel
Meio ambiente
desmatamento
Garantir o direito a Oferecer alimentaçao adequada as
Alimentaçao
alimentaçao adequada
crianças e adolescentes nas escolas
Garantir o direito a Manter o calendario letivo sem
Educaçao
em educaçao e alimentaçao reduçao do salario dos professores e
Alimentaçao
sem retirar orçamento da merenda
escolar
Garantir a segurança Aumentar a iluminaçao das ruas,
Segurança
publica de crianças e instalar cameras de segurança,
Publica
adolescentes
manter policiais nas ruas e criar
Secretaria Municipal de Segurança
Garantir a pratica de Construir complexos esportivos com
Saude e Esporte esportes com segurança quadras de esportes, campos, pistas
etc. e realizar sua manutençao
periodica
Garantir a liberdade Criar mecanismos para coibir
Liberdade
religiosa
praticas que impedem o exercício da
Religiosa
liberdade religiosa
Proteger os animais e Construir canis e resgatar animais
Proteçao
dos garantir o direito dos que estao nas ruas
animais
animais e ao meio
ambiente
ecologicamente
equilibrado
Garantir o direito a Construir moradias para pessoas em
Crianças
em moradia para crianças e situaçao de rua
situaçao de rua adolescentes
Garantir o saneamento Instalar
mecanismos
para
Saude
e basico, a fim de evitar tratamento de esgoto e saneamento
saneamento
doenças e respeitar o basico
basico
meio ambiente
Garantir o direito a Fazer açoes nas escolas para
Discriminaçao
igualdade
e
nao promover o respeito e nao
Racial
discriminaçao
discriminaçao racial
Joinville
Garantir acessibilidade Construir rampas com sinalizaçao,
Pessoas
com nas
escolas,
no instalar elevadores e banheiros
Deficiencia
transporte coletivo e acessíveis, e dispor onibus acessíveis
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(acessibilidade)

demais estabelecimentos
Aumentar
a
Igualdade
de conscientizaçao
sobre
Genero
política com igualdade
(aumentar
de genero
mulheres
em
cargos políticos)
Garantir aprendizado e
Lazer
cidadania de crianças e
adolescentes
Diminuir
Meio Ambiente respeitar
(lixo)
ambiente
Garantir o
Educaçao
e educaçao
Locomoçao

Participaçao
Política
Crianças
com
Deficiencia
Educaçao
Direitos
Humanos

em

Segurança
Publica

Esporte

Proteçao
Animais

dos

Crianças

com

Realizar eventos nas escolas e nos
bairros com representantes do
Poder Executivo, inclusive o Prefeito,
para falar sobre as açoes realizadas
no município

Criar clubes e atividades de contra
turno escolar, a fim de possiblidades
a crianças e adolescentes espaços
para conhecimento e diversao
o lixo e Colocar mais lixeiras nas ruas
o
meio
direito

a Disponibilizar transporte publico
gratuito para crianças e adolescentes
que precisam se deslocar ate a
escola, quando distante de sua
residencia
Garantir a participaçao Criar uma ouvidoria jovem na
de
adolescentes
na Camara de Vereadores
política
Efetivar a educaçao Garantir
a
presença
de
inclusiva
professores/as fixos para crianças e
adolescentes com deficiencia nas
escolas
Promover
a Realizar palestras e atividades de
conscientizaçao
de conscientizaçao nas escolas sobre
crianças e adolescentes Direitos Humanos
sobre seus direitos, a fim
de
que
possam
reivindica-los
Garantir a liberdade e Instalar iluminaçao publica em
segurança publica
espaços publicos e manter guardas
para garantir a segurança de
crianças e adolescentes
Blumenau
Promover o acesso de Destinar verba ao esporte
crianças e adolescentes
ao esporte e consequente
afastamento
da
criminalidade
Diminuir o numero de Construir abrigo para os animais e
animais
abandonados realizar monitoramento sobre sua
nas ruas, a fim de situaçao
diminuir os riscos a
saude dos animais e dos
humanos
Garantir a educaçao Construir rampas e garantir a
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Deficiencia
(acessibilidade)
Segurança
Publica

inclusiva e acessibilidade acessibilidade nas escolas
Garantir
publica

a

segurança Instalar mais postes de iluminaçao
na cidade

Garantir acessibilidade
no transporte publico
Promover
o
e desenvolvimento
intelectual e o direito a
cultura
Acolher imigrantes

Manter frota de onibus com
acessibilidade
Incluir disciplina de educaçao
musical nas escolas

Realizar reciclagem e
Meio Ambiente garantir o direito ao meio
(lixo)
ambiente
ecologicamente
equilibrado
Abrigar pessoas em
Criança
em situaçao de rua e garantir
situaçao de rua seu direito a moradia e
alimentaçao
Garantir distribuiçao e
Meio ambiente acesso a bens materiais,
(lixo)
com reduçao de lixo

Realizar coleta de lixo e construir
centrar de transformaçao de
resíduos em materiais reutilizaveis

Locomoçao
Educaçao
cultura
Migraçao

Construir instituiçoes de apoio para
imigrantes
Garantir a saude por Implantar política de arborizaçao na
Saude e Meio meio de um meio zona urbana
Ambiente
ambiente
ecologicamente
equilibrado
Garantir
transporte Criar frotas de onibus exclusivos
Transporte
publico para estudantes para
estudantes
fazerem
o
deslocamento entre suas residencias
e a escola
Promover inclusao de Disponibilizar cursos de portugues e
Migraçao
imigrantes
informaçoes sobre educaçao e
trabalho, e realizar açoes de
conscientizaçao
sobre
nao
discriminaçao e inclusao de
estrangeiros
Garantir o direito a Realizar atividades nas escolas para
Igualdade
igualdade
promover a igualdade e nao
discriminaçao
Garantir o direito a Reformar edifícios publicos e reabrir
Cultura
cultura
museus fechados

Construir abrigos para pessoas em
situaçao de rua e oferecer
alimentaçao adequada

Criar espaço para doaçao de bens
materiais (livros, eletrodomesticos,
moveis etc.) para distribuiçao
gratuita para populaçao vulneravel.
Promover a igualdade e Realizar
atividades
de
LGBT (respeito garantir os direitos da conscientizaçao sobre respeito,
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e
nao populaçao LGBT
igualdade e direitos LGBT nas
discriminaçao)
escolas
Viabilizar
o Realizar atividades nas escolas para
Trabalho
conhecimento sobre as promover o conhecimento de
profissoes e possibilitar adolescentes
sobre
diferentes
sua
escolha
pelos profissoes
adolescentes
Treze Tílias
Diminuir o preconceito e Realizar campanhas contra o
Crianças
com a
discriminaçao
na preconceito
e
disponibilizar
deficiencia
escola, garantindo uma professores e escolas acessíveis
educaçao inclusiva
Acabar com o bullying Realizar palestrar, campanhas e
Bullying
nas escolas
outras atividades para promover a
igualdade entre os estudantes
Garantir a igualdade Incluir aulas de educaçao cívica no
Educaçao
em entre os estudantes nas currículo escolar e implantar
Direitos
escolas
metodos
para
diminuir
a
Humanos
discriminaçao
Garantir esporte e lazer Realizar açoes de conscientizaçao e
Educaçao
e para afastar crianças e disponibilizar espaços para pratica
Drogas
adolescentes do uso de de esportes, cultura lazer para
drogas
crianças e adolescentes
Promover separaçao e Realizar coleta seletiva de lixo e
Meio Ambiente reciclagem de lixo a fim destina-lo a reciclagem
(lixo)
de garantir o meio
ambiente
ecologicamente
equilibrado
Florianópolis
Facilitar o acesso aos Realizar palestras e eventos nas
Cidadania
direitos e deveres de escolas publicas e privadas sobre
política
adolescentes
como direitos e cidadania
cidadaos e conhecer as
políticas publicas
Garantir segurança e Realizar acolhimento institucional
Migraçoes
acolhimento de crianças de
crianças
e
adolescentes
e
adolescentes estrangeiros
estrangeiros
Garantir o direito a Oferecer ensino laico sobre as
Liberdade
liberdade religiosa
religioes nas escolas
religiosa
Respeitar o direito a Garantir protagonismo juvenil e
Liberdade
de liberdade de expressao
espaços de falas para adolescentes
Expressao
Conscientizar populaçao Realizar açoes de conscientizaçao
Meio Ambiente e governo sobre poluiçao sobre poluiçao e limpeza urbana
e manter a cidade limpa
Garantir
espaços Realizar manutençao das escolas,
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Esportes

Educaçao
Pobreza
(bolsas)
Trabalho
Infantil

adequados e seguros
para estudo e pratica de
esportes nas escolas
Garantir educaçao e
e bolsas de estudos para
jovens
Erradicar
infantil

o

inclusive dos espaços para praticas
esportivas, e garantir segurança nas
escolas
Garantir orçamento para oferta de
bolsas de estudos para jovens em
condiçao socioeconomica vulneravel

trabalho Realizar fiscalizaçao para combater
o trabalho infantil

Combater discriminaçao Realizar açoes de conscientizaçao
Igualdade e Nao nas escolas e garantir o sobre discriminaçao por fatores
discriminaçao
direito a igualdade
diversos, como raça e genero, e
promover inclusao de crianças e
adolescentes
Garantir o direito a Realizar açoes e políticas para
Alimentaçao
alimentaçao adequada
erradicar a fome e garantir
alimentaçao adequada a crianças e
adolescentes em situaçao de
vulnerabilidade
Garantir
direito
a Realizar ampla consulta publica, com
Educaçao
educaçao
de estudantes e professores, sobre a
adolescentes no Ensino reforma do Ensino Medio
Medio
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A partir dessas propostas feitas pelos/as adolescentes, podemos fazer a
seguinte reflexão: como eles e elas chegaram a esses temas e demandas? Para
responder esse questionamento, precisamos retomar as atividades e a construção
participativa realizada nas oficinas.
No primeiro módulo, buscamos construir e fortalecer a identidade e o
reconhecimento de adolescentes como sujeitos de direitos. Em seguida, após se
reconhecer como indivíduo titular de direitos buscamos atrelá-los também a
responsabilidades, ou seja, construímos a noção de que esses indivíduos, ao viverem
em sociedade, precisam se comprometer com alguns valores que se refletem no
exercício de cidadania. (INDIVÍDUO – CIDADÃO)
No segundo módulo, portanto, ampliou-se essa noção de individualidade e
cidadania para a responsabilidade também do Estado na garantia desses direitos e,
consequentemente, da democracia. As funções do Estado, ou seus poderes, foram
identificados a fim de chegar às políticas públicas. (CIDADÃO – ESTADO)
Nesse aspecto, o intuito das oficinas era justamente fomentar a percepção
dos/as adolescentes para identificar fragilidades em seus contextos e propor
medidas que sejam acatadas pelo Estado por meio de políticas públicas. O que nos
chama atenção nas propostas das diferentes cidades é o fato de, em diversos planos
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individuais – o Projeto de Futuro, o objeto da política transcender a esfera individual
e, em especial, o público adolescente. Ou seja, eles conseguiram sair da esfera da sua
vida particular para pensar nos problemas sociais que também afetavam outras
crianças e adolescentes.
Embora muitas propostas se relacionem ao princípio da igualdade, bastante
presente em todas as oficinas, diversos direitos específicos dos/as adolescentes,
como educação, saúde, esporte, lazer, alimentação, segurança pública, liberdades
(expressão, religiosa), moradia e pessoas em situação de rua, erradicação do
trabalho infantil apareceram. Houve muitas propostas relacionadas ao meio
ambiente, abrangendo a questão da preservação, da água, poluição, lixo,
saneamento e proteção dos animais.
Assim, além de as propostas refletirem as necessidades sentidas pelos/as
adolescentes a partir da sua percepção de mundo e realidade, como ocorre nos casos
de educação, esporte, cultura, lazer e igualdade racial e de gênero, por exemplo,
percebe-se um exercício de cidadania e responsabilidade com o outro – e a outra –,
ao fazerem propostas de políticas públicas para grupos em situações de
vulnerabilidades das quais eles/elas não fazem necessariamente parte, como é o
caso das crianças e adolescentes em situação de rua e/ou trabalho infantil, uso de
drogas, educação inclusiva, imigrantes e acessibilidade de maneira geral. Portanto,
ao exercerem o protagonismo e dar voz a todos/as os/as adolescentes que
representavam, houve um comprometimento com os valores democráticos e o
respeito à dignidade da pessoa humana, construídas nas oficinas a partir desta
metodologia participativa.
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6. Advocacy: Incidência política nos Planos Decenais de
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes
Outro objetivo desde projeto, como apresentado anteriormente, foi
impulsionar o debate e a construção dos Planos Decenais de Direitos das Crianças e
Adolescentes em Santa Catarina. Após a elaboração da Política Nacional e do Plano
Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, todos os estados e
municípios receberam orientações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CONANDA) para elaboração do seu Plano Decenal.
O Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes visa
estabelecer políticas públicas que devem ser implementadas no município, no
período de dez anos (2017-2027), com a finalidade de garantir os direitos elencados
especialmente nos textos da Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança
e do Adolescente, além dos compromissos firmados pelo Estado brasileiro no
âmbito internacional.
De acordo com a Resolução nº 171/2014 do CONANDA, foram estabelecidos
parâmetros para discussão, formulação e deliberação dos planos decenais em
âmbito estadual, distrital e municipal, em consonância com o Plano e a Política
Nacional.
Assim, os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente foram
orientados a criar uma Comissão Intersetorial para Discussão e Elaboração do Plano
Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes composta por:
I – Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que o coordenará;
II – Conselho Tutelar;
III – conselhos setoriais, em especial, de políticas sociais, tais como
educação, saúde, assistência social, esporte, cultura e lazer;
IV – órgãos estaduais, distrital e municipais gestores das políticas sociais,
tais como educação, saúde, assistência social, segurança, esporte, cultura
e lazer;
V – Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente e organizações da
sociedade civil integrantes do Sistema de Garantia de Direitos; e
VI – crianças e adolescentes.

Os Planos estaduais e do Distrito Federal deveriam ser elaborados até o dia
03 de dezembro de 2015 (art. 6º) e os Planos municipais até dia 03 de dezembro de
2016 (art. 7º).
Considerando o objetivo do projeto Falando seus Direitos, buscamos incidir
na elaboração dos Planos nos municípios nos quais realizamos as oficinas e também
no estado de Santa Catarina.
Para impulsionar o debate sobre a elaboração do Plano Decenal em
Criciúma, contamos com a parceria da Universidade do Extremo Sul Catarinense
(UNESC), em especial do Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e Cidadania
(NUPEC). Foram diversos momentos de diálogo com a equipe do projeto e a
Comissão Intersetorial nos municípios abrangidos pelo projeto.
Com o diálogo decorrido da reunião, avaliamos que as associações de
municípios das diferentes regiões do Estado cumpriram um papel importante no
auxílio aos Conselhos Municipais de Direitos de Crianças e Adolescentes e às
respectivas Comissões Intersetoriais, com a realização de encontros e oficinas para
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a elaboração dos Planos Decenais. As dificuldades têm se mostrado parecidas em
diferentes municípios, de modo que percebemos a troca de experiências importante
para articular ações conjuntas.
Em Joinville, por ser integrante do CMDCA, o IDDH fez parte da Comissão
Intersetorial. A partir da criação da Comissão, em junho de 2016, foram cumpridas
as demais etapas de elaboração: Sistematização do Marco Situacional e Elaboração
das propostas; Apresentação aos grupos (pesquisa de percepção); Sistematização
das propostas; Consulta e Audiência Pública; Aprovação; e Publicação.
A Audiência Pública consistiu em uma das etapas finais no processo de
elaboração e aprovação do Plano Decenal, quando foram discutidas e sistematizadas
as propostas oriundas da sociedade civil, para, por fim, encaminhar o Plano para
aprovação do CMDCA.
A participação da sociedade civil foi fundamental nessa etapa de elaboração
do Plano Decenal, não apenas para legitimar os atos praticados pelo Município, mas
para efetivar a democracia participativa e, principalmente, dar voz e atender as
demandas dos/as cidadãos/as de Joinville em relação aos direitos das crianças e dos
adolescentes.
Com a finalidade de garantir uma audiência democrática com o envolvimento
da sociedade civil, as sugestões para o Plano Decenal foram realizadas por meio de
formulário específico disponibilizado no momento, que deveriam ser entregues
durante a audiência. As pessoas presentes que desejassem fazer o uso da palavra
para apresentar suas sugestões puderam se inscrever na hora e realizar uma fala de
até 3 minutos. No período em que o Plano Decenal esteve sob consulta pública,
também foi possível enviar contribuições pelo site da Prefeitura Municipal de
Joinville.
Assim, embora vários desafios tivessem se apresentado durante a elaboração
do Plano, em especial o engajamento das diversas representações, buscamos
garantir o processo democrático na sua elaboração, especialmente garantido a
participação de crianças e adolescentes, realizada por meio de atividades em escolas
de diferentes regiões do município, além da oficina com as/os Vereadores/as Mirins.
Por fim, no dia 8 de junho de 2016 o Plano Decenal foi aprovado pelo CMDCA
e a Comissão Intersetorial encerrou seu trabalho, orientando que a Câmara de
Diagnóstico Social e Políticas Básicas deverá planejar o monitoramento e avaliação
do Plano Decenal.
Em Blumenau, Treze Tílias e Florianópolis, onde realizamos as oficinas no
ano de 2017, os Planos Decenais já haviam sido finalizados, razão pela qual não
houve incidência direta na sua elaboração.
Segundo informação do CEDCA (julho/2017), dos 295 municípios
catarinenses, 94 municípios enviaram seus Planos Decenais ao Conselho Estadual:
RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE ENVIARAM SEU PLANO DECENAL VIA E-MAIL:
ABELARDO LUZ - ALTO BELA VISTA – APIÚNA - ÁGUA DOCE – ANCHIETA - BALNEÁRIO ARROIO DO
SILVA – BALNEÁRIO BARRA DO SUL - BALNEÁRIO GAIVOTA - BARRA BONITA – BLUMENAU BOCAINA DO SUL - BOM RETIRO - BRAÇO DO NORTE – BRUSQUE - CAMPO ALEGRE – CAÇADOR –
CANELINHA - CAPIVARI DE BAIXO - CERRO NEGRO – CHAPECÓ - CORONEL FREITAS – DESCANSO DIONISIO CERQUEIRA - ERVAL VELHO - FAXINAL DOS GUEDES – GALVÃO – GAROPABA – GRAVATAL
– GUABIRUBA - GUARACIABA – GUARAMIRIM - HERVAL DO OESTE – IBIAM – INDAIAL (também
impresso) – IRANI – ITÁ – ITAJAÍ – JABORÁ - JACINTO MACHADO - JARAGUÁ DO SUL – LONTRAS –
MASSARANDUBA - MIRIM DOCE – MONDAÍ – MONTE CASTELO - MORRO GRANDE – PAIAL – PAINEL
– PALMEIRA – PALMITOS - PARAISO – PASSOS DE TORRES – PEDRAS GRANDES – PENHA – PERITIBA
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– PINHEIRO PRETO - PLANALTO ALEGRE – POMERODE (também impresso) – POUSO REDONDO PRAIA GRANDE – PRINCESA – RIO NEGRINHO – SANTA CECÍLIA – SANTA HELENA – SÃO BENTO DO
SUL – SAÕ BONIFÁCIO – SÃO JOÃO DO OESTE – SÃO JOSÉ DO CERRITO - SCHROEDER – SOMBRIO –
SUL BRASIL – TAIÓ – TREZE TÍLIAS - TURVO – VARGEÃO – VIDAL RAMOS – VITOR MEIRELLES –
XAVANTINA – XAXIM.
81 municípios
RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE ENVIARAM SEU PLANO DECENAL IMPRESSO:
ABDOM BATISTA – BALNEÁRIO RINCÃO – CAMPO BELO DO SUL – CHAPADÃO DO LAGEADO CORREIA PINTO – GOVERNADOR CELSO RAMOS – INDAIAL (também via e-mail) – LAGEADO
GRANDE - LAGES – MORRO GRANDE – POMERODE (também via e-mail) – PONTE SERRADA – RIO
RUFINO – SÃO JOAQUIM – URUPEMA
14 municípios

No que tange o Plano Decenal Estadual, a Resolução nº 013/2014 criou a
Comissão Intersetorial composta pelos seguintes representantes:
Secretaria de estado da Administração – SeA;
Secretaria de estado da Justiça e Cidada- nia – SCJ;
Secretaria de estado da Segurança Pública – SSP;
Secretaria de estado da Casa Civil – SCC;0
Secretaria de estado da educação – SeD;
Secretaria de estado de turismo, Cultura e esporte – SOL;
Secretaria de estado da Saúde - SeS;
Secretaria de estado da Fazenda – SeF;
Secretaria de estado da Comunicação – SeCOM,
Secretaria da Assistência Social, trabalho e Habitação - SSt
Conselho estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CeDCA/SC.
Foram convidados também:
Tribunal de Justiça de Santa Catarina - TJSC;
Ministério Público do estado de Santa Catarina - MPSC;
Defensoria Pública do estado de Santa Catarina – DPe - SC;
Ordem dos Advogados do Brasil Seção Santa Catarina – OAB-SC;
Conselho estadual de Assistência Social - CEAS;
Conselho estadual do trabalho e emprego - CETE;
Conselho estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CONEDEe;
Associação Catarinense dos Conselheiros Tutelares – ACCT;
Fórum Catarinense pelo Fim da Violência e exploração Sexual InfantoJuvenil;
Adolescentes indicados pelo CEDCA e entidades sem fins lucrativos que
trabalham na Promoção, Proteção, Defesa e Atendimento à Criança e Adolescente
em Santa Catarina.
Percebeu-se que o projeto auxiliou a provocar o debate sobre o Plano em
diversos municípios onde esta construção estava muito incipiente. Ainda melhor,
que os interlocutores estratégicos tivessem que se encontrar para dialogar sobre
esta política pública.
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6.1 Audiência Pública: “Falando seus Direitos - Voz Ativa
de Crianças e Adolescentes em Santa Catarina”
No dia 29 de junho de 2017 foi realizada a Audiência Pública “Falando seus
Direitos: Cidadania ativa e empoderamento político de adolescentes em Santa
Catarina”, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC), cujo
objetivo era levar ao Poder Legislativo as principais demandas da população
adolescente catarinense, por meio das/os Vereadoras/es Mirins que participaram
do projeto, retomando as propostas feitas nas oficinas, como educação, segurança,
alimentação, lazer, acolhimento de imigrantes e ênfase na necessidade de garantir o
protagonismo juvenil.
Contamos com a participação de adolescentes de diferentes regiões do
Estado, a fim de lhes dar voz ativa e ouvir suas contribuições para as políticas
públicas do Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Santa
Catarina que está sendo elaborado no Estado. A participação ocorreu por meio de
dois Vereadores Mirins, acompanhados por seus responsáveis – familiares ou
servidores/as de cada Câmara Municipal, vinculados à Câmara Mirim, participante
do projeto.
Solicitamos que a escolha dos representantes fosse feita pela Câmara Mirim
e que fosse garantida a equidade de gênero, ou seja, deveriam ser indicados um
menino e uma menina. Caso os/as atuais Vereadores/as Mirins não fossem os/as
mesmos/as que participaram da oficina, sugerimos que fosse convidado/a pelo
menos um/a Vereador/a Mirim que tenha participado do projeto.
As propostas abarcaram temas de educação, segurança, alimentação, lazer,
transporte, acolhimento de imigrantes e enfatizaram a necessidade de garantir o
protagonismo juvenil.
Após a exposição das/os Vereadores/as Mirins, foram abertas inscrições
para questionamentos e palavra livre, quando foi garantida a oportunidade para
manifestações por parte daqueles da plateia que quiseram expor alguma sugestão
ou encaminhamento. Novamente houve participação das/os adolescentes, que
frisaram a necessidade de garantir a segurança e o protagonismo de adolescentes,
especialmente por meio da educação política.
Dentre os encaminhamentos da Audiência Pública, foi solicitado que as
propostas de políticas públicas feitas pelos/as adolescentes sejam incluídas no
Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Santa Catarina,
que está sendo elaborado pela Comissão Intersetorial criada para discussão e
elaboração do Plano, sob coordenação da Secretaria de Assistência Social, Trabalho
e Habitação (SST) e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CEDCA/SC).
Com a realização da Audiência Pública, acreditamos que cumprimos mais
uma etapa em direção ao objetivo proposto de empoderar politicamente
adolescentes de Santa Catarina, por meio de formações em direitos humanos, para
que eles/elas sejam protagonistas nos processos de elaboração de políticas públicas,
bem como subsidiar a criação do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Estado de Santa Catarina.
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Anexo 1
Ano

1988
1990
1991
1993
1994
1995
1996
1999
2002
2003

2004

2005
2006

Legislação
Constituição Federal da República Federativa do Brasil
Lei nº 8.069
Decreto nº 99.710
Lei nº 8.080
Lei nº 8.242
Lei nº 8.742

Estatuto da Criança e do Adolescente
Convenção sobre os Direitos da Criança
Dispõe sobre o Sistema Única de Saúde –SUS
Criação do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança do Adolescente-Conanda
Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS

Decreto nº 1.196

Gestão e administração do Fundo Nacional
para a Criança e o Adolescente – FNCA
Lei nº 8.978
Criação de creches e estabelecimentos de préescola
Lei nº 9.394
Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Lei nº 9.265
Gratuidade dos atos necessários ao exercício
da cidadania
Convenção OIT nº Eliminação imediata das piores formas de
182
trabalho infantil
Promulga a Convenção nº 138 e a
Decreto nº 4.134
Recomendação nº 146 do Organização
Internacional do Trabalho (OIT) sobre Idade
Mínima de Admissão ao Emprego
Lei nº 10.639
Inclui a obrigatoriedade da temática “ História
e Cultura Afro-Brasileira” nas escolas
Lei nº 10.836
Criação do Programa Bolsa Família
Protocolo Facultativo à Convenção sobre os
Decreto nº 5.006
Direitos da Criança relativos ao envolvimento
de crianças em conflitos armados
Protocolo Facultativo a Convenção sobre os
Decreto nº 5.007
Direitos a Criança referente á venda de criança,
a prostituição infantil e a pornografia infantil
Garante as parturientes o direito a presença de
Lei nº 11.108
acompanhante durante o trabalho de parto e
pós-parto imediato, no âmbito do Sistema
Único de Saúde – SUS
Resolução
Criação do Sistema Nacional de Atendimento
Conanda nº 119
Socioeducativo (SINASE)
Resolução
Institucionalização e fortalecimento do
Conanda nº 113
Sistema de Garantia dos Direitos da Crianças e
do Adolescente
Lei nº 11.645
Inclui a obrigatoriedade do ensino de História
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena
Lei nº 11.789
Proíbe a inserção nas certidões de nascimento
e de óbito de expressões que indiquem
condição de pobreza
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2008

2009

2010

2011

2012

Port. MS nº 647

Política de Atenção Integral à Saúde dos
Adolescentes em Conflito com a Lei
Lei nº 11.829
Combate à produção, venda e distribuição de
pornografia infantil e pedofilia na internet
Lei nº 11.692
Projovem
Decreto nº 6.481
Trata da proibição das piores formas de
trabalho infantil e da ação imediata para sua
eliminação
Decreto º 6949
Convenção sobre os Diretos das Pessoas com
Deficiência
Lei nº 12.010
Garantia do direito à convivência familiar de
crianças e adolescente (lei da adoção)
Lei nº 11.942
Assegura às mães presas condições de
assistência
Res. CIT nº 7
Protocolo de Gestão Integrada de Serviços,
Benefícios e Transferências de Renda
Port. GM/MS nº Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil
364
Nordeste-Amazônia Legal
Decreto nº 7.037
Programa Nacional Nacional de Direitos
Humanos 3
Lei nº 12.288
Estatuto da Igualdade Racial
Lei nº 12.318
Dispõe sobre a alienação parental
Lei nº 12.343
Plano Nacional de Cultura e Sistema Nacional
de Informações e Indicadores Culturais
Port. 2.836
Política Nacional de Saúde Integral LGBT
Port. nº 2.866
Política Nacional de Saúde Integral das
Populações do Campo e da Floresta
Resolução nº 150 Plano de Aplicação do Fundo Nacional para a
Criança e o Adolescente
Decreto nº 7.492
Plano Brasil Sem Miséria
Lei nº 12.513
Pronatec
Lei nº 12.435
Sistema Único de Assistência Social
Determina que alimentos provisórios sejam
Lei nº 12.415
fixados cautelarmente em favor da criança ou
adolescente cujo agressor seja afastado da
moradia comum
Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do
Res. Conanda nº trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente
148
Trabalhador
Res. CNJ/CNMP nº Nascimento de indígena no Registro Civil das
3
Pessoas Naturais
Port.
Protocolo Nacional Conjunto para Proteção
Interministerial
Integral a Criança e Adolescente, Pessoas
nº 2
Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação
de Riscos e Desastres
Res. CNE/CEB nº5 Diretrizes Curriculares Nacionais Educação
Escolar Indígena
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Res. CNE/CEB nº 8
Lei nº 12.594
Parecer CNE/ CEB
nº14
Res. CNE/CEB nº 3

2013

Res. Conanda nº
156
Res. Conanda nº
159
Lei nº 12.933
Port. SNJ nº29
Res. FNDE nº 10
Port. MS nº 1.082

2014

Lei nº 13.010

Res. Conanda nº
162
Lei nº 13.005
Port. SDH nº 18

2015

Lei nº 13.146
Lei nº 13.185
Dec. nº 8.537

2016

Lei nº 13.257
Res. CNE nº 3

Diretrizes Curricular Nacional Educação
Escolar Quilombola
Sistema
Nacional
de
Atendimento
Socioeducativo
Educação escolar de crianças, adolescente e
jovem em situação de itinerância
Pacto Pela Alfabetização na Idade Certa
Proteção das crianças e adolescentes no
período da Copa das Confederações, Copa do
Mundo e Olimpíadas
Participação de crianças e adolescente em
espaços de discussão sobre os seus direitos
Benefício de meia-entrada em espetáculos
artístico-culturais e esportivos
Plano Juventude Viva
Programa Mais Cultura nas Escolas
Redefine diretrizes da Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em
Conflito com a Lei
Estabelece o direito da criança e do
adolescente de serem educados e cuidados
sem o uso de castigos físicos ou tratamento
cruel ou degradante
Plano Nacional de Enfrentamento da Violência
Sexual Contra Crianças de Adolescentes
Plano Nacional de Educação
Comitê Nacional de Respeito à Diversidade
Religiosa
Estatuto da Pessoa com Deficiência
Programa de Combate à Intimidação
Sistemática
Estatuto da Juventude: meia-entrada em
eventos culturais e esportivos para estudantes
e jovens de baixa renda e a reserva de vagas no
transporte interestadual para jovens de baixa
renda
Lei da Primeira Infância
Diretrizes Nacionais para o atendimento
escolar de adolescente e jovens em
cumprimento de medidas socioeducativas

Fonte: CONANDA, 2016.
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