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A Constituição Federal de 1988, em seu art. 227, afirma 
que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
às crianças seus direitos “com absoluta prioridade” – entre 
eles, o direito à saúde, à educação e à dignidade, além de 
“colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discrimi-
nação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Art. 227 da Constituição Federal 

* Pesquisa Datafolha de 2013 mostrou que 94% da população brasileira 
se posiciona a favor do cumprimento da regra de prioridade absoluta à 
criança. Amostra de 2.060 entrevistados em 132 municípios brasileiros.

“É dever da família, da sociedade e do Esta-

do assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade*, o direito 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à con-

vivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negli-

gência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão.”



Ampliando a compreensão desses direitos, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, traduz para a 
prática a prioridade garantida pela Constituição. No pa-
rágrafo único do art. 4o, o ECA estabelece alguns exem-
plos do que significa essa prioridade absoluta, enfatizando 
a primazia das crianças na formulação e na execução de 
políticas publicas, no recebimento de proteção e socorro, 
bem como na destinação privilegiada de recursos públicos 
para a proteção à infância e à juventude.

Em sintonia com essas garantias legais e com a missão do 
Instituto Alana, que é honrar a criança, o projeto Priori-
dade Absoluta nasce com o objetivo de informar, sensibi-
lizar e mobilizar as pessoas, especialmente os operadores 
do direito, para que sejam defensoras e promotoras dos 
direitos das crianças em suas comunidades.

Para fazer isso, o Prioridade Absoluta apresenta, em cada 
uma de suas áreas de atuação, um guia para orientar a 
ação, baseado em quatro diretrizes básicas: a escuta, a 
mobilização, o advocacy e a denúncia. O site do projeto 
(www.prioridadeabsoluta.org.br) reúne todo o ma-
terial disponível em cada área – o que valerá para as que 
serão incorporadas ao material no futuro. 
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O que é advocacy

Fazer advocacy é, resumidamente, advogar 

por uma causa. Isso significa adotar um con-

junto de ações que pretendem influenciar a 

formulação e a execução de políticas públicas 

sobre determinado assunto. Para isso, pode-se 

acompanhar e estimular proposições no Poder 

Legislativo, organizar audiências públicas e 

seminários, informar os parlamentares sobre 

a causa, mobilizar a sociedade etc.

O conteúdo deste livreto sistematiza o que está dispo-
nível no site em suas quatro primeiras áreas de atuação: 
Educação, Espaços Públicos, Mídia e Comunicação, e Sis-
tema de Garantias. O objetivo deste material é tornar-se 
uma bússola que norteie a participação social e conduza 
aqueles que quiserem atuar para defender as crianças pe-
las ferramentas existentes para fazer valer seus direitos. 
Manejando os instrumentos certos, pode-se alterar sig-
nificativamente a qualidade de vida das crianças de uma 
comunidade. 



1
Educação
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Expressa na Constituição Federal como prioridade absolu-
ta, a Educação envolve a vida inteira de cada pessoa: das 
relações familiares e sociais, em geral, ao ambiente escolar 
propriamente dito. No entanto, mesmo sendo um direito ga-
rantido, muitas vezes é negligenciado ou negado, o que im-
pede crianças de aprender com igualdade de condições, aces-
sibilidade, conforto, segurança, liberdade e com a orientação 
de profissionais qualificados e valorizados.

Nas próximas páginas, reunimos informações sobre a legisla-
ção e as principais garantias à Educação, além de orientações 
mais completas no site do projeto, com modelos impressos, 
próprios para dar corpo a denúncias ou para implementar 
as leis já existentes. 



EDUCAÇÃO
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Direito à Educação: direito humano
Dizer que o direito à Educação é um direito humano sig-
nifica reconhecer que este não se refere somente à educa-
ção escolar, ou seja, ao direito de frequentar uma escola 
ou uma creche. A aprendizagem perpassa por toda a vida 
do ser humano e acontece em diversos âmbitos e espaços. 
É também um bem público da sociedade na medida em 
que possibilita o acesso aos demais direitos. 

O direito à Educação é defendido e assegurado para as 
crianças em vários instrumentos legais. Entre eles estão 
o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais (Pidesc), de 1966 (arts. 13 e 14); a Conven-
ção Relativa à Luta contra a Discriminação no Campo 
do Ensino, de 1960; o Protocolo Adicional à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direi-
tos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1988 (art. 13); a 
Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1990 (arts. 
28 e 29); e a Convenção Internacional sobre os Direito 
das Pessoas com Deficiência, de 2006 (art. 24).

Declaração Universal dos Direitos Humanos  
(art. 26, tópico 2)  “A instrução será orientada no sen-
tido do pleno desenvolvimento da personalidade hu-
mana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 
humanos e pelas liberdades fundamentais...”



10

De acordo com as normas internacionais vigentes no Bra-
sil, a Educação deve ser:

Disponível
O Estado tem a obrigação de assegurar que existam creches 
e escolas para todas as pessoas interessadas, garantindo as 
vagas e todas as condições necessárias, como instalações 
físicas, professores qualificados, materiais didáticos etc. 

Acessível
O Estado deve garantir acesso à Educação pública, sem 
qualquer tipo de discriminação, com acessibilidade mate-
rial (proximidade da moradia, adaptação de vias e prédios 
escolares etc.) e econômica (Educação gratuita ao alcance 
de todos).

Aceitável
O Estado deve garantir a qualidade da Educação tanto em 
relação às condições básicas quanto em relação à adequa-
ção aos critérios qualitativos existentes, assegurando que 
tudo isso esteja de acordo com as necessidades das famílias 
e dos estudantes. 

Adaptável
A escola deve corresponder à realidade das pessoas, adap-
tando os currículos de base nacional comum em cada esta-
do ou município, e às características individuais dos estu-
dantes, bem como regionais, culturais e socioeconômicas.



EDUCAÇÃO
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A realidade brasileira
A Educação é um direito garantido pela Constituição Fe-
deral e, por esse motivo, deve ser exigida dos órgãos com-
petentes quando esse direito for violado ou desrespeita-
do. O art. 206 da Constituição pormenoriza uma série de 
princípios educacionais a serem seguidos:

I - Igualdade de condições para o acesso e per-
manência na escola;
II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III - Pluralismo de ideias e de concepções peda-
gógicas, e coexistência de instituições públicas e 
privadas de ensino;
IV - Gratuidade do ensino público em estabele-
cimentos oficiais;
V - Valorização dos profissionais da Educação 
escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 
carreira, com ingresso exclusivamente por con-
curso público de provas e títulos, aos das redes 
públicas;
VI - Gestão democrática do ensino público, na 
forma da lei;
VII - Garantia de padrão de qualidade;
VIII - Piso salarial profissional nacional para os 
profissionais da Educação.
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As leis educacionais mais importantes

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
(Lei nº 8.069/1990)
Dedica um capítulo à Educação, reforçando e 
detalhando princípios, obrigações e direitos para 
crianças, adolescentes, pais e responsáveis.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) (Lei nº 9.394/1996)
Detalha os direitos e organiza os aspectos gerais 
que a Constituição dita para o ensino, acrescen-
tando a valorização da experiência vivida fora da 
escola como reconhecimento à totalidade de cada 
pessoa e enriquecimento do trabalho pedagógico. 
Em consonância com os avanços sociais, a LDB 
pode sofrer alterações ao longo do tempo.

Plano Nacional de Educação (PNE)
(Lei nº 10.172/2001)
Estabelece, desde sua vigência, em 2001, diretri-
zes e metas para a Educação a ser alcançadas no 
prazo de dez anos. Somou conquistas expressivas 
e uma pendência de outras metas igualmente exi-
gíveis, que devem ser implementadas. O projeto 
de lei que cria o novo PNE, que vigoraria de 2011 
a 2020, ainda está em tramitação.



É dever do Estado prover o acesso à Educação
Apesar dos avanços obtidos nas últimas décadas no nos-
so país, muitas crianças ainda estão fora da escola – até 
mesmo em idades em que a escolarização é obrigatória. 
De acordo com o Censo Demográfico realizado em 2010 
pelo IBGE, 966.000 crianças de 6 a 14 anos estavam fora  
da escola. Além disso, o déficit de vagas para bebês e 
crianças de até 3 anos em creches é, notoriamente, um 
grande problema enfrentado pelo Poder Público. 

EDUCAÇÃO
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O papel de cada instância
Cada ente federado (municípios, estados, Distrito Fede-
ral e União) tem obrigações próprias, definidas principal-
mente pela Constituição Federal e pela LDB. As responsa-
bilidades pela garantia do ensino são divididas, e os dife-
rentes entes devem trabalhar em “regime de colaboração” 
– cada um deles tem órgãos específicos para a Educação: 

Ministério da Educação (MEC) – coordena a polí-
tica de Educação básica de todo o país, bem como sua 
execução e análise de informações sobre Educação. 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep) – realiza estudos, 
pesquisas e avaliações periódicos, a exemplo do Cen-
so Escolar e o Enem.
 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE) – executa as políticas educacionais do 
MEC, como a transferência de recursos necessários 
aos sistemas de ensino e às escolas.

Secretarias municipais e estaduais de Educação – 
cuidam das escolas municipais e estaduais, respecti-
vamente, respondendo pelo suprimento de direitos 
de escolas e alunos. Devem estabelecer canais diretos 
para dar voz à população, intermediando a relação 
entre as escolas e as secretarias.



EDUCAÇÃO
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Quem controla e participa
A participação e o controle social das políticas de Edu-
cação são responsabilidades compartilhadas por diferen-
tes órgãos públicos e pelo conjunto da sociedade. Cabe 
ao Poder Legislativo organizar comissões temáticas para 
a discussão e análise dos projetos de lei antes de serem 
votados pelos parlamentares, podendo também receber 
petições ou reclamações de qualquer pessoa contra atos 
ou omissões de autoridades e entidades públicas.

A quem compete fazer o quê?
Comissões de direitos humanos de Educação e de direitos 
da criança e do adolescente – acolhe e delibera sobre vio-
lações do direito à Educação.

Tribunais de Contas – fiscaliza a contabilidade, 
a execução de programas, o orçamento das admi-
nistrações públicas e acolhe os casos de denúncias 
de violações do direito à Educação.

Ouvidorias – tal como diz o nome, “ouvem” 
queixas e reclamações da população e podem ser 
procuradas para que sejam feitas sugestões de me-
lhorias ou denúncias de falhas no sistema de ensi-
no e outros serviços públicos.

Conselhos – espaço abertos à participação popu-
lar, a exemplo dos Conselhos de Educação, dos 
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Conselhos Escolares e dos Conselhos de Fiscali-
zação de programas governamentais específicos, 
que devem discutir as políticas públicas educacio-
nais em geral, encaminhando opiniões e reclama-
ções às autoridades.

Associação de Pais e Mestres (APM) – reúne 
familiares e profissionais da escola e costuma ter 
personalidade jurídica própria, podendo receber 
verbas públicas para atender a reivindicações da 
comunidade.

Grêmio Estudantil – também reconhecido por 
lei, representa os alunos e as alunas no Conselho 
Escolar, levando suas demandas e ideias à direção 
da escola.

Organização Não Governamental (ONG) – en-
tidade civil autônoma e autorizada por lei a atuar 
na defesa dos direitos humanos e na promoção de 
ações judiciais e coletivas, incluindo os direitos 
educacionais. 

Quem defende o direito à Educação
A Defensoria Pública, o Ministério Público e os Conse-
lhos Tutelares podem promover e defender o direito à 
Educação no âmbito de suas competências.



EDUCAÇÃO
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A infraestrutura para aprender
A infraestrutura da escola é um elemento muito impor-
tante para garantir a qualidade da Educação. As escolas são 
espaços que devem ser funcionais e adequados, respeitan-
do as necessidades das crianças para garantir o bom apro-
veitamento durante os estudos.

A legislação brasileira define, em diferentes níveis de de-
talhamento, como devem ser as escolas. A Constituição 
Federal afirma que o não oferecimento do ensino obriga-
tório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 
responsabilidade das autoridades competentes. A falta de 
manutenção dos prédios em que funcionam as escolas pú-
blicas ou a não garantia de condições básicas de funciona-
mento pode constituir oferta irregular do ensino. 

Já a LDB menciona a obrigatoriedade de “padrões míni-
mos de qualidade de ensino, definidos como a variedade 
e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensá-
veis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendi-
zagem”. O PNE, por sua vez, contém metas relacionadas a 
questões estruturais para as unidades de Educação infantil 
e fundamental tanto públicas como privadas.

Condições básicas nas escolas: 
o mínimo adequado 
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Como agir para garantir condições básicas 
nas escolas?
A seguir, serão apresentadas algumas condições e equipa-
mentos relativos à Educação básica (que compreende o 
ensino infantil, fundamental e médio). Com esses eixos 
iniciais, queremos dar suporte e incentivar toda ação cujo 
objetivo é garantir que as crianças tenham um ambiente 
educacional saudável e acolhedor.

1) Inexistência de espaços lúdicos e esportivos em 
creches e escolas – Sempre que uma unidade escolar não 
oferecer espaços adequados para a brincadeira – como 
áreas verdes e caixas de areia e parquinhos para a Educa-
ção infantil, quadras poliesportivas para a educação física, 
e outras atividades em toda a Educação básica –, será pos-
sível exigi-los das autoridades competentes. 

2) Falta de bibliotecas, internet e informática – Oferecer 
aos estudantes uma boa biblioteca na própria escola pode 
ser considerado um dos pré-requisitos para garantir uma 
Educação de qualidade. Toda escola deveria despertar e es-
timular o gosto pela leitura. Deixar disponíveis livros e ma-
teriais didáticos e paradidáticos ajuda muito nesse processo. 

Caso não haja biblioteca em sua unidade escolar ou a con-
dição da já existente seja precária, é possível, com base na 
lei, exigir a sua criação ou a melhoria adequada. O mesmo 
vale para uma sala de informática com acesso à internet.  
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3) Instalações precárias; banheiros e outros espaços 
não adaptados às crianças – Banheiros e pias difíceis de 
serem usados pelas crianças pequenas. Escadas perigosas. 
Estantes e lousas altas demais. Cadeiras e mesas pesadas. 
As instalações físicas de muitas creches e pré-escolas bra-
sileiras ainda estão longe de atender aos requisitos míni-
mos de segurança, conforto e adequação às necessidades 
de aprendizado das crianças. Também para essas situações 
o Poder Público pode ser demandado a agir. 

4) Acessibilidade universal – A legislação brasileira, 
amparada por normas internacionais, diz que as crianças 
com deficiência devem ser matriculadas na escola regu-
lar, sem discriminação. Mas não basta matricular para ga-
rantir uma Educação inclusiva: além de oferecer serviços 
de apoio especializados para atender às peculiaridades de 
cada criança, a creche e a escola precisam evitar que qual-
quer aspecto de sua infraestrutura ou de sua organização 
seja um obstáculo ao exercício do direito à Educação. Daí 
a importância da acessibilidade arquitetônica das escolas 
às pessoas com deficiência física. No entanto, a questão é 
muito mais complexa. Garantir a acessibilidade universal 
das escolas significa organizá-las para uma inclusão efetiva, 
pensando em todos os tipos de necessidades e deficiências 
que podem ser encontradas na sociedade (físicas, senso-
riais, intelectuais e múltiplas). Se isso não for observado, 
os indivíduos podem reclamar o cumprimento da lei.
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Como fazer para proteger esses direitos 

ESCUTE 
O primeiro passo é a escuta das necessidades educacionais 
das crianças em sua comunidade. Fique atento aos pro-
blemas das escolas de sua cidade e procure se inteirar dos 
principais desafios para assegurar o direito à Educação.

MOBILIZE
Estimule as pessoas de sua comunidade para se somarem a 
iniciativas em prol do direito a Educação.

FAÇA ADVOCACY
Atue junto ao Poder Público propondo medidas que me-
lhorem a estrutura do sistema educacional de sua comu-
nidade, acompanhando de perto políticas públicas e ini-
ciativas legislativas, além de participar diretamente dos 
espaços de debate público sobre as decisões relacionadas 
à Educação – por exemplo, de audiências públicas e de 
Conselhos Municipais e Estaduais de Educação.

DENUNCIE
Em muitos casos, uma conversa, reclamação ou pedido 
formal aos responsáveis é suficiente para que as questões 
sejam resolvidas. No entanto, quando não forem solucio-
nadas – ou nos casos em que não seja possível buscar essas 
vias –, pode-se recorrer ao âmbito judicial.
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Se uma ação judicial é favorável, seu impacto e alcance po-
dem trazer mudanças mais amplas do que aquelas inicial-
mente pensadas por quem levou a primeira reclamação. 
Além disso, formam jurisprudência, ou seja, decisões que 
servem de referência a outros casos similares. Em alguns 
casos também, usar os instrumentos jurídicos pressiona os 
governos a agir com mais rapidez e a solucionar os proble-
mas antes mesmo que o juiz determine alguma medida.

Acesse o site www.prioridadeabsoluta.org.br para sa-
ber o passo a passo e encontrar modelos de documentos 
e petições. 
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2
Espaços 
Públicos
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sBrincar é tão fundamental para o desenvolvimento das 
crianças que a Constituição Federal (art. 6º, caput; art. 
217, §3º; e art. 227, caput), o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (art. 4º, caput; art. 59; e art. 71) e a Convenção 
sobre os Direitos da Criança (art. 31) asseguram a elas esse 
direito. Por meio do brincar, as crianças exercitam a sociabi-
lidade, a autonomia, a troca de experiências, a criatividade, 
a comunicabilidade e a expressão corporal, além de ampliar 
os conhecimentos sobre si e sobre o mundo. 

No entanto, apesar deste direito estar assegurado por lei, nos 
centros urbanos existem barreiras que impedem o brincar, já 
que os espaços públicos raramente oferecem condições para 
que as crianças possam exercitar esse direito em liberdade, 
com segurança e com recursos adequados. Faltam praças, 
parques, áreas de lazer e até calçadas adequadas para a 
convivência das crianças entre pares. 

Diante disso, o Prioridade Absoluta aponta uma alternativa 
a respeito de como proporcionar a meninas e meninos uma 
experiência mais interessante e efetiva, que amplie a relação 
deles com a cidade e seus espaços. Trata-se das ruas de lazer 
– e de como fazer para reivindicar uma, para implementá-la 
onde já existe legislação, ou para mobilizar a comunidade e 
propor a legislação onde ela ainda não existe. 



O que é uma rua de lazer?
Uma rua ou uma avenida que tenha um tráfego peque-
no em determinados dias, como aos domingos e feriados, 
pode ser fechada e transformada em rua de lazer. O obje-
tivo é oferecer às crianças e a sua família a possibilidade de 
um espaço público de convivência, diversão e integração 
com as demais pessoas da comunidade. 

Ruas de lazer:
o direito de brincar

Brincadeiras para unir crianças e adultos  
Além de atividades esportivas, culturais, lúdicas e educativas, a rua 
de lazer permite resgatar histórias e brincadeiras do tempo em 
que os adultos eram crianças e aproximar os mais velhos dos mais 
novos, valorizando as raízes da comunidade. O site traz várias 
dessas brincadeiras com as regras de como brincar. 
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Como fazer para criar uma rua de lazer

ESCUTE
Para começar, é importante ouvir a comunidade sobre as 
necessidades de lazer de suas crianças. Se não houver es-
paços públicos destinados às crianças na região, a criação 
de uma rua de lazer pode ser boa maneira de suprir essa 
carência e fomentar a ludicidade entre as crianças, bem 
como um sentimento de pertencimento à comunidade.

MOBILIZE 
Para criar uma rua de lazer, os membros da comunida-
de precisam estar engajados, os órgãos públicos acessíveis 
aos indivíduos e alguns cavaletes providenciados – além, 
é claro, de disposição e criatividade para planejar e reali-
zar atividades ao ar livre, que proporcionam aprendizado, 
saúde, amizade e alegria para crianças, adultos e idosos, e 
contribuem para a evolução da vida comunitária. 

De modo geral, é indispensável formar um Conselho de 
Rua, normalmente previsto na legislação de ruas de lazer, 
a exemplo de São Paulo e Rio de Janeiro. O coordenador 
desse conselho, escolhido pelos vizinhos, vai ser o interlo-
cutor oficial com a Prefeitura. 

Via de regra, é preciso reunir pelo menos dois terços de as-
sinaturas dos moradores da rua e entregar o abaixo-assina-
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do para análise da autoridade competente. Depois de passar 
pelo órgão de trânsito que verificará se não afeta o tráfego 
em vias vitais – e caso não haja problemas –, será aprovado. 

FAÇA ADVOCACY
Em caso de inexistência de legislação sobre o tema, o fe-
chamento das ruas de lazer depende da aprovação de um 
projeto para se transformar em lei. Assim, é preciso ga-
rantir a elaboração e a aprovação de uma nova legislação 
que defina os procedimentos necessários para a ocupação 
das vias públicas.

DENUNCIE
Em casos de não cumprimento da legislação existente so-
bre ruas de lazer pelo Poder Público, uma reclamação ou 
um pedido formal aos responsáveis pela solução do pro-
blema é suficiente para que a questão seja resolvida. No 
entanto, quando não for assim solucionada – ou ainda nos 
casos em que não seja possível buscar essas vias –, pode-se 
recorrer ao âmbito judicial.

Acesse o site www.prioridadeabsoluta.org.br para 
saber o passo a passo e encontrar modelos de docu-
mentos e petições.
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3
Mídia e 

Comunicação
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É inegável a influência das diversas mídias na formação das 
crianças. No Brasil, por exemplo, elas passam em média 5 
horas e 22 minutos por dia em frente à televisão – mais tem-
po do que passam dentro da sala de aula (Painel Nacional 
de Televisão: Ibope 2012).

E o que a mídia tem apresentado às crianças? É uma fonte 
de entretenimento adequado? O conteúdo tem contribuído 
para o exercício da cidadania, ou está focado no consumo de 
bens e serviços? 

Por não ter ainda o juízo crítico plenamente desenvolvido e 
acreditar no que ouvem e veem, as crianças são um alvo im-
portante da comunicação mercadológica. Pensando nisso – e 
considerando que o direito a um desenvolvimento saudável 
figura como prioridade absoluta na Constituição Federal –, 
uma das áreas de atuação do Prioridade Absoluta é a publi-
cidade infantil. 

A mobilização social é decisiva para fazer cessar a publicida-
de dirigida à infância. Neste capítulo e, de forma mais am-
pliada no site, conheça os meios para agir contra esse abuso.  
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A avalanche diária de mensagens comerciais dirigidas ao pú-
blico infantil mostra que a publicidade utiliza-se da vulne-
rabilidade das crianças, pois sabe que elas influenciam 80% 
das decisões de compras da família (Interscience 2003), além 
de considerá-las como consumidoras atuais e do futuro.

Não por acaso, personagens de desenhos, filmes e seria-
dos estampam marcas de biscoitos, chocolates, sucos, ca-
dernos, sapatos, chinelos, automóveis e até produtos de 
limpeza, seduzindo as crianças com o objetivo de impor 
um padrão consumista às famílias.

Atualmente, a publicidade não está centrada única e exclu-
sivamente nos veículos de mídia tradicionais. É encontra-
da em diferentes espaços, como em escolas, clubes, par-
ques e praças. Também está camuflada em conteúdos de 
entretenimento, como em filmes, desenhos e jogos, para 
os quais enredos são pensados originalmente com fins não 
puramente artísticos, mas comerciais.

A abusividade da publicidade dirigida às crianças 
Por todos os ângulos que se observe, a publicidade dirigida 
às crianças é abusiva e ilegal, podendo provocar uma série 
de impactos ao desenvolvimento dos pequenos. Entre eles 

Publicidade infantil:
a criança na mira do marketing 
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estão a erotização precoce, derivada do forte apelo sexual 
tanto das mensagens quanto dos próprios brinquedos; a 
obesidade infantil, estimulada pela oferta excessiva e se-
dutora de alimentos ultraprocessados e não saudáveis; o 
estresse familiar, gerado pela indução das crianças a amo-
lar os pais na ânsia por toda sorte de produtos; a violên-
cia e a delinquência, geradas pela busca de produtos caros 
como forma de pertencimento; e a “adultização” precoce 
e o consequente abandono do mundo lúdico e criativo, 
resultantes do chamamento contínuo das crianças para os 
interesses do mundo adulto.

Falando de obesidade 
Expostas ao apelo sedutor do consumo de alimentos ul-
traprocessados e pouco nutritivos, geralmente acoplados 
a brinquedos e com temas de natural fascínio, as crianças 
são estimuladas a desejar alimentos com excesso de gor-
duras, açúcares e sódio. Em 2009, havia 16,6% de crian-
ças obesas e 36,6% das crianças estavam acima do peso, 
de acordo com a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF  
2008-2009) do IBGE. Com a obesidade infantil, crescem 
os casos precoces de doenças crônicas não transmissíveis, 
como diabetes e hipertensão. 

O estímulo à violência 
A crença nas promessas de felicidade atrelada aos pro-
dutos e o temor da exclusão dos grupos que frequentam 
têm sido causa de estresse nas famílias e de violência. Uma 
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pesquisa realizada entre crianças e adolescentes internos 
na Fundação Casa, em 2006, mostrou que o acesso rápi-
do ao consumo, independência e prestígio são os princi-
pais motivadores de delitos cometidos por adolescentes. 
Não faltam depoimentos de pais e responsáveis que, por 
se sentir culpados de não garantir o pertencimento social 
dos filhos por meio do consumo, se comprometeram fi-
nanceiramente a suprir desejos infantis muito acima de 
sua realidade orçamentária. 

A formação de valores distorcidos
Valores como igualdade, solidariedade, persistência e to-
lerância evaporam-se diante da manipulação do desejo e 
da fantasia das crianças para servir ao mercado, criando 
pequenos consumidores com um apetite urgente e des-
mesurado, que se renova a cada frustração. O prazer es-
pontâneo de brincar e imaginar, essencial ao desenvolvi-
mento intelectual e social, é o primeiro a sofrer com a 
pressão da comunicação mercadológica sobre os desejos 
infantis. O fato de a criança brasileira ser uma das que 
mais assistem TV no mundo amplia o espaço para a ação 
do marketing no território infantil.  

O papel da família, da sociedade e do Estado
Cabe aos pais e responsáveis estarem atentos à exposição 
das crianças a essas mensagens; e aos educadores e cuida-
dores levarem o debate sobre consumismo na infância e 
seus impactos para o ambiente escolar. Para que esses ato-
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res desempenhem satisfatoriamente seus papéis, o Estado 
tem a obrigação de oferecer um ambiente regulado, que 
proteja as crianças frente às relações de consumo, fiscali-
zando e regulamentando o conteúdo publicitário ofereci-
do para elas pelas empresas  – que, como parte integrante 
da sociedade, devem também zelar pela promoção e pela 
defesa dos direitos da criança.

O que diz a lei
A interpretação sistemática da Constituição Federal, do Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, do Código de Defesa 
do Consumidor e da Resolução nº 163 do Conselho Na-
cional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) 
evidenciam que a publicidade e as estratégias de comuni-
cação mercadológica são proibidas para as crianças, por-
que abusivas. 

Família, Estado e sociedade são responsáveis 

pela proteção dos direitos das crianças frente 

aos abusos cometidos pelo direcionamento de 

comunicação mercadológica diretamente a elas.
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Como fazer para proteger esses direitos 

ESCUTE
É preciso ficar atento às estratégias de comunicações 
mercadológicas direcionadas às crianças em todos os seus 
espaços de convivência e meios de comunicação a que te-
nham acesso.

MOBILIZE 
Para a sensibilização de sua comunidade sobre os impactos 
do consumismo na infância, podem ser realizadas ações 

Ilu
st

ra
çã

o:
 O

di
lo

n 
M

or
ae

s



36

para a reflexão acerca dos atuais padrões de consumo, dos 
apelos comerciais dirigidos às crianças e das alternativas 
para um estilo de vida mais sustentável. Podem ser pro-
postas a realização de feiras de trocas, exibição de filmes 
sobre o tema, seguida de debate e participação em ações 
como a Semana sem Telas. 

FAÇA ADVOCACY
Apesar de os direitos da criança já estarem assegurados 
legalmente, o surgimento de novas legislações específicas 
e detalhadas sobre o tema do consumismo na infância pos-
sibilitará uma eficiência maior na regulação da publicidade 
infantil. Para tanto, é necessário o acompanhamento das 
políticas públicas e legislativas sobre o tema nas diversas 
esferas dos entes federativos. 

DENUNCIE
A abusividade das publicidades direcionadas às crianças 
pode ser denunciada às empresas anunciantes por meio 
de telefonemas, correspondências, redes sociais. Além 
disso, é possível fazer uma denúncia formal aos órgãos 
competentes. 

Acesse o site www.prioridadeabsoluta.org.br para 
saber o passo a passo e encontrar modelos de docu-
mentos e petições.



4
Sistema de
Garantias



38

O Sistema de Garantias é a porta de entrada na defesa dos 
direitos das crianças, perpassando pelos três níveis de gover-
no (federal, estadual e municipal). Ele articula diversos pro-
gramas, serviços, ONGs e órgãos do Poder Público destinados 
ao atendimento de crianças e adolescentes e suas famílias, 
para assegurar o cumprimento dos direitos infantojuvenis. 

Para tanto, abrange várias dimensões – desde a promoção 
dos direitos de crianças e adolescentes até a defesa social e 
jurídica para a garantia do princípio da proteção integral 
infantojuvenil, estabelecido pela Constituição Federal e pelo 
ECA, além de tratados e convenções internacionais instituí-
dos pela Organização das Nações Unidas (ONU), ratifica-
dos pelo governo brasileiro.

Dentro do Sistema de Garantias, estão os Conselhos Tutelares 
(CTs), que são órgãos públicos atuantes nos municípios, cuja 
atribuição legal é proteger e defender crianças e adolescentes 
sempre que seus direitos forem violados ou quando houver 
necessidade de promovê-los. Para isso, estão pressupostas a 
participação popular ativa na formulação, articulação, im-
plementação e controle das políticas, e a proteção dos direitos 
das crianças. Embora ainda pouco conhecidos e acionados, 
os Conselhos Tutelares são uma forma eficaz de organização 
da sociedade contra a violação de direitos. A compreensão 
ampla sobre os CTs e os parâmetros legais para sua criação 
ou funcionamento são fundamentais na garantia da criança 
como prioridade absoluta. 
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Conselhos tutelares:
o poder legítimo da ação popular

Como um Conselho Tutelar funciona
É papel dos Conselhos Tutelares promover os direitos das 
crianças, mediar conflitos, atender crianças cujos direitos 
foram violados ou estão sofrendo alguma forma de ame-
aça, auxiliar e orientar pais ou responsáveis e encaminhar 
casos de violações aos órgãos competentes dos Poderes 
Judiciário e Executivo, como Ministério Público, Defen-
soria Pública e Secretarias responsáveis.

No art. 136 do ECA estão definidas as atribuições dos 
Conselhos Tutelares e os sete tipos de medida de proteção 
para garantir os direitos das crianças:

I – Atendimento a crianças cujos direitos estejam 
ameaçados ou violados e aplicação das medidas ca-
bíveis de proteção.
II – Atendimento, aconselhamento, aplicação das 
medidas de responsabilização aos pais ou responsá-
veis legais, incluindo a obrigação de encaminhar a 
criança ou o adolescente a programa de tratamento, 
dentre outras medidas.
III – Representação em nome da criança ou do ado-
lescente ou da família em casos de violação de seus 
direitos por programas de rádio e televisão que con-
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trariem as normas estabelecidas para a sua produção 
e apresentação.
IV – Representação e encaminhamento ao Ministé-
rio Público das ações de perda ou suspensão do po-
der familiar e de casos de infração administrativa ou 
penal contra os direitos da infância e adolescência.
V – Representação e encaminhamento à autoridade 
judiciária.
VI – Assessoramento ao Poder Executivo local na 
elaboração da proposta orçamentária.
VII – Fiscalização juntamente com o Judiciário e o 
Ministério Público de entidades governamentais e 
não governamentais responsáveis por programas de 
proteção e medidas socioeducativas.

A decisão dos Conselhos é autônoma e soberana
Os Conselhos Tutelares são permanentes, por não pode-
rem ser extintos; são também autônomos, por serem li-
vres para deliberar conforme suas atribuições. São essas 
condições legais que garantem sua atuação como media-
dor entre a comunidade e o poder público municipal, bem 
como entre a comunidade e o Poder Judiciário. Por se 
tratar de um canal direto de interação com a população, 
a administração municipal deve providenciar e arcar com 
a infraestrutura adequada e garantir a manutenção dos 
Conselhos Tutelares, e também com a formação continu-
ada dos conselheiros.
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Todos os eleitores podem votar e eleger um conse-
lheiro tutelar
Os integrantes dos Conselhos Tutelares são escolhidos di-
retamente por meio de eleição, da qual todos os eleitores 
do município envolvido podem participar. Quanto maior 
a participação popular, maior a legitimidade dos Conse-
lhos, e maior o poder de pressão e articulação para ga-
rantir a prioridade absoluta que deve ser dada às crianças.

Os conselheiros tutelares devem ter idoneidade
Os conselheiros tutelares são agentes da sociedade e, por 
essa razão, seu perfil e qualificação são um dos aspectos 
mais importantes para atuar na defesa dos direitos infan-
tojuvenis. Por isso, o ECA estabelece três requisitos bá-
sicos aos candidatos a conselheiro tutelar: ter mais de 21 
anos, morar no município e contar com reconhecida ido-
neidade moral. Porém, este perfil pode ser mais específi-
co dependendo da visão e dos interesses da comunidade.

A composição do Conselho Tutelar
Desde a promulgação da Lei Federal nº 12.696, em 25 
de julho de 2012, permanece o número de cinco conse-
lheiros titulares e cinco suplentes, porém, agora, com um 
mandato de quatro anos. É permitido que eles sejam re-
conduzidos ao cargo mediante novo processo de escolha. 
A lei determinou também a remuneração obrigatória dos 
conselheiros com todos os direitos sociais e trabalhistas. 
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Um Conselho Tutelar a cada 100.000 habitantes é 
direito de todos
A resolução 139 do Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Conanda), incorporada ao art. 
132 do ECA, estabelece que os municípios devem ter um 
Conselho Tutelar para cada grupo de 100.000 habitantes. 
De acordo com o Cadastro Nacional de Conselhos Tutela-
res, lançado pela Secretaria de Direitos Humanos da Pre-
sidência da República (SDH/PR) em setembro de 2013, 
apenas 21 municípios brasileiros não têm um Conselho 
Tutelar. Outra boa notícia é que atualmente 5.288 muni-
cípios – ou seja, 95% do total – se adequam à proporção 
de um Conselho por 100.000 habitantes.

Mas, de acordo com o mesmo estudo, existe um déficit de 
632 Conselhos Tutelares no Brasil. Tal déficit se concentra 
em 277 municípios, especialmente naqueles com mais de 
500.000 habitantes.

Parâmetros legais para a criação
As disposições legais para criar os Conselhos Tutelares 
devem respeitar os fundamentos estabelecidos na legisla-
ção federal, especialmente no ECA e na Lei nº 12.696, de 
2012. O Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 134) 
determina que os municípios devem assegurar, na lei or-
çamentária, os recursos necessários para o funcionamento 
adequado dos Conselhos Tutelares.
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Como fazer para garantir esse direito 

ESCUTE 
É preciso verificar se o município tem Conselhos Tutela-
res suficientes, de acordo com a proporção de um para 
cada 100.000 habitantes. 

MOBILIZE 
O envolvimento de toda a população, e em especial dos 
operadores do direito, é essencial para que um município 
conte com um Conselho Tutelar atuante e democrático. 
Os cidadãos de uma comunidade específica podem pro-
curar conhecer o Conselho, suas condições de trabalho, o 
atendimento que realiza e os problemas sociais e familia-
res que enfrenta.

A comunidade desempenha um papel fundamental para 
que o processo de criação ou de escolha dos conselhei-
ros tutelares seja bem-sucedido, tenha legitimidade e seja 
enviado ao Poder Legislativo para aprovação. Para tanto, 
faz-se necessário uma intensa mobilização social para que 
a administração pública municipal priorize a criação dos 
Conselhos Tutelares faltantes.

Ao mesmo tempo, a participação popular na eleição dos 
conselheiros também contribui para a qualificação dos 
candidatos e para sua legitimação. Como a escolha é por 
eleição direta e facultativa – todos os cidadãos maiores 
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de 16 anos residentes no município podem votar –, é 
fundamental que a comunidade participe ativamente do 
processo para que os conselheiros eleitos sejam pessoas 
qualificadas e capacitadas para exercer a função.

FAÇA ADVOCACY
O mais comum é que o Conselho Municipal de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) forme, 
com a sociedade civil organizada, uma comissão responsá-
vel pela elaboração do anteprojeto de lei para criar o Con-
selho Tutelar. Por gerar despesas aos cofres públicos, esse 
anteprojeto é de iniciativa do Poder Executivo, sendo, 
portanto, remetido ao prefeito, que assina e o encaminha 
ao Poder Legislativo. Mas, para que o processo transcor-
ra como o esperado, é fundamental a participação ativa 
dos interessados para fomentar o processo de discussão do 
projeto de lei e sua aprovação. 

DENUNCIE
Caso nenhuma medida seja tomada para a criação do Con-
selho Tutelar, uma denúncia ao Ministério Público pode 
ser efetuada para que impulsione a redação de um ante-
projeto e, assim, alcance a meta estipulada de um Conse-
lho Tutelar para cada 100.000 habitantes.

Acesse o site www.prioridadeabsoluta.org.br para 
saber o passo a passo e encontrar modelos de docu-
mentos e petições. 
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