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Nome: Washington Horta de Sá
Cargo efetivo: Diretor de Promoção e Fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
Cargo comissionado: Diretor de Promoção e Fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
FORMAÇÃO ACADÊMICA

Contabilista – Escola Luís de Bessa
História – incompleto - UniBH

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Foi o fundador da rede mundial Infância Protegida. Na qual atuou como presidente de 2007 a fevereiro de 2019.
O Instituto Infância Protegida iniciou suas atividades em 2007 e hoje conta com uma rede ampla e diversificada de atores
trabalhando proteção, desenvolvimento e protagonismo de crianças e adolescentes em vários países do mundo, tais como:
Brasil, Estados Unidos da América, Portugal, França, Espanha, Itália, Alemanha, Angola, Moçambique, Noruega, Israel e
Suíça, onde fica a sede mundial, na cidade de Genebra.
Washington foi pesquisador, professor e palestrante desde 2007 sobre comportamento de crianças e adolescentes moldados
pela mídia.
Realizou pesquisas com aproximadamente 30 mil crianças e adolescentes de 2007 a 2010.
Visitou mais de três mil famílias em 25 estados do Brasil como pesquisador.
Antes de assumir os trabalhos na SNDCA foi Professor e Coordenador do Centro de Estudos Infância Protegida, Diretor das
Clínicas Infância Protegida e Coordenador do Espaço Infância Protegida. Também colaborou como Consultor com a CPI dos
Maus Tratos contra crianças e adolescentes, do Senado Federal Brasileiro.
Realizou mais de 1000 palestras sobre os temas no qual veio a se especializar:
- Desenvolvimento sexual de crianças e adolescentes;
- Violência, abuso e exploração sexual;
- Disfuncionalidade familiar;
- Mídia e comportamento;
- Sinais e sintomas de violência sexual contra crianças e adolescentes; e
- Erotização infanto-juvenil e pedofilia.
Hoje é Membro Vitalício da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil/ALAC-BR , Embaixador da Divine Académie
Française des Arts Lettres et Culture e Membro do Núcleo de Letras e Artes de Buenos Aires.
Foi também membro da equipe do Governo de transição 2018 / 2019.

