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RESUMO 
 

Esse estudo traz uma contribuição para avaliação do controle 
social das políticas voltadas para criança e adolescente no 
estado da Paraíba, pois apresenta as condições técnicas e 
operativas dos Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA). O trabalho é resultante de 
uma pesquisa exploratória realizada com quinze CMDCAs de 
microrregiões do estado da Paraíba, sendo o seu produto final 
um mapeamento das principais lacunas constantes dentro dos 
conselhos pesquisados, que dificultam o exercício de forma 
integral de suas funções, como instâncias formais participativas 
de controle social.  
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ABSTRACT 

 
This study makes a contribution to assessment of the social 
control of policies for children and adolescents in the state of 
Paraiba, because it presents the technical and operating 
conditions of Defense Municipal Councils for the Rights of 
Children and Adolescents (CMDCA). The work results from an 
exploratory survey of fifteen CMDCAs of micro-regions of the 
state of Paraiba, and its final product contained a mapping of 
the main gaps within the surveyed councils, which hinder the 
exercise in full of its features such as participatory formal 
instances of social control. 

 
Keywords: Advice. Social Control. Participation. Children and 
Adolescents 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). E-mail: 

julianagrangeiropb@yahoo.com.br 



 
 

                  

1 INTRODUÇÃO 
 

 

A perspectiva de implementação de um amplo padrão de políticas sociais, 

previsto na Constituição de 1988, vem sendo fortemente tensionada pela incorporação de 

medidas neoliberais estabelecidas pelos organismos financeiros internacionais desde a 

década de 1990, a exemplo: redução do aparato estatal no financiamento da Seguridade 

Social, políticas sociais seletivas e focalizadas, juros altos, privatização da Seguridade 

Social. Os governos brasileiros a partir dessa época vêm sendo caracterizados por diversas 

contrarreformas, a partir de um contexto de ajuste fiscal sob a égide do ideário neoliberal 

(CFESS, 2005).  

Apesar de diversas contrarreformas instauradas na conjuntura econômica, 

político e social do Brasil a partir dos anos de 1990, assistem-se progressivamente com a 

Constituinte de 1988, o aumento de modelos participativos de democracia, que surgem sob 

o discurso de serem alternativas capazes de sanar os supostos vícios do governo 

representativo e de suas instituições. Essas práticas participativas vão desde o referendo ao 

plebiscito, até a reestruturação e ampliação de experiências pré-existentes, como os 

conselhos nacionais de políticas, e os conselhos gestores locais. (GONH, 2011) 

Dessa forma, diversas práticas participativas têm sido institucionalizadas de 

forma crescente no país (Avritzer, 2009, Dagnino e Tatagiba, 2007; Gurza Lavalle et al, 

2006), apesar do esforço por parte das classes dominantes durante a contrarreforma do 

Estado (1990) em cooptar o formato do Controle Social instituído na Constituição de 1988. 

Essas conquistas foram frutos da luta de movimentos sociais que estavam ligados a um 

esforço de garantir constitucionalmente concepções ampliadas de direito e de cidadania, 

mas que também traziam consigo outra importante reivindicação que é o direito de participar 

dos processos de elaboração das políticas sociais (PAOLLI; TELLES, 2000). 

Partindo do pressuposto do referencial teórico de Gramsci, em que não existe 

uma relação dicotômica entre Estado e Sociedade Civil, e sim uma relação orgânica, e que 

o embate existente se dá entre as classes sociais no intuito de obter a hegemonia do Estado 

(sociedade civil e sociedade política), o Controle Social, está demarcado pela correlação de 

forças entre as classes sociais e seus projetos políticos. Tendo como a perspectiva de que o 

Controle Social deve ser tomado pelas classes subalternas, na intenção de ruptura de uma 

racionalidade capitalista, imbuindo a sociedade civil com seu projeto de classe, a estratégia 

a ser pautada deve ser o controle das ações do Estado no intuito da incorporação de seus 

interesses e projeto de transformação societária (CORREIA, 2008). 



 
 

                  

Sobre essa perspectiva teórica, este artigo aborda especificamente a temática 

do Controle Social no Brasil e dos Conselhos de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, e apresenta os resultados de uma pesquisa de campo realizada entre Junho e 

Julho de 2013, fruto do trabalho de conclusão de curso da Pós-Graduação em Política e 

Gestão Pública, nível de Especialização, pela UFCG, a qual teve como objetivo central a 

análise das condições técnico-operativas dos Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (CMDCAs) na Paraíba.  

Pôde-se perceber que mesmo após duas décadas de criação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), muitas carências ainda se evidenciam na efetivação do 

Sistema de Garantia de Direitos, dentre elas está a má estruturação e capacidade técnica 

para funcionamento dos CMDCAs, sendo estes a materialização de um dos eixos 

constitutivos para a efetivação do ECA, pois são instâncias formais de participação 

estabelecidas na lei, as quais são responsáveis pela formulação e acompanhamento das 

políticas voltadas para a criança e do adolescente em todo o país.  

Considerando os conselhos de controle social como uma possível ferramenta 

estratégica de melhoria da gestão pública, os quais podem ser utilizados como espaços 

participativos para desenvolver ações inovadoras de aprimoramento, bem como combater 

certas irregularidades dentro da mesma, os resultados desta pesquisa aponta para algumas 

fragilidades que impedem com que os conselhos atuem como espaços de defesa dos 

direitos dos usuários de suas políticas e das classes subalternas, na direção de influenciar e 

controlar os rumos do Sistema de Garantia de Direitos nos municípios pesquisados, 

orientando as ações da gestão e os gastos municipais para o comando dos interesses da 

maioria da população, contribuindo desta forma na melhoria do processo democrático do 

planejamento e execução das Políticas voltadas para Criança e Adolescente nos municípios.  

 

 

2 CONTROLE SOCIAL NO BRASIL – UM OLHAR ATRAVÉS DO CONCEITO DE 

ESTADO E SOCIEDADE CIVIL EM GRAMSCI;  

 

 

A participação da população na gestão pública é um direito adquirido pela 

Constituição Federal de 1988, que permite que os cidadãos não só façam parte da 

formulação dos programas e políticas públicas, mas, também, fiscalizem de forma 

permanente a aplicação dos recursos públicos, controlando, supervisionando e avaliando à 

tomada das decisões administrativas e as políticas públicas a serem implementadas. 



 
 

                  

Todo esse processo de mudança no cenário da participação política no Brasil foi 

fruto de uma herança de lutas acumuladas nas décadas de 1970 e 1980 pelos movimentos 

sociais, para que fosse garantido na constituinte esse pilar do novo Estado Democrático 

Brasileiro, bem como instituir regras de institucionalidade para que esses mecanismos de 

participação viessem a operar (GOHN, 2011). A efetivação desta participação popular 

ampliou o conceito de “democracia representativa elitista”, promovendo a retirada da 

centralização da tomada de decisões por parte de uma elite que compunha o Estado quanto 

às definições da agenda de prioridades e problemas sociais a serem tratados (TELLES, 

1994). 

Os Conselhos de Políticas Públicas são canais de participação legalmente 

constituídos para o exercício do Controle Social, os mesmos são investidos de prerrogativas 

deliberativas e fiscalizadoras, e são instituídos em todas as esferas de governo. Eles são 

lócus de disputa de propostas, projetos, embates políticos, negociação, articulação e 

construção de alianças, nos quais os avanços ou retrocessos nas políticas sociais são 

mediados pelas correlações de forças. Esses espaços podem ser contraditórios, uma vez 

que existem diferentes interesses em disputa, “mas podem constituir-se em instrumentos 

abertos ao debate público, às proposições de estratégias para efetivar direitos já 

conquistados ou a construir” (TEIXEIRA, 1996, p. 14). 

Desta forma, pensar nos Conselhos após o período de efervescência da 

conquista de sua institucionalização, requer entender que se, por um lado, eles foram 

pensados para compor a construção do campo democrático, por outro, eles atualmente 

podem viver os dilemas que se colocam contrários à constituição deste campo.  

Para o aprofundamento da compreensão da temática do Controle Social, 

pressupõe-se uma abordagem conceitual de Estado e Sociedade Civil, em que neste estudo 

se dará a partir das concepções obtidas em Gramsci, em que o Estado abrange tanto a 

sociedade política como a sociedade civil, saindo de uma concepção dicotômica provinda de 

Bobbio( 1997), em que nega a unidade dialética entre sociedade e política, entre economia 

e Estado, onde este último para Gramsci é  “ [...] todo o complexo de atividades práticas e 

teóricas com as quais a classe dirigente não só justifica e mantém o domínio, mas consegue 

obter o consenso ativo dos governados[...]” ( Gramsci apud Correia, 2008, p. 113), e na 

intenção de instaurar o consenso o Estado por sua vez atende as demandas das classes 

subalternas que buscam ganhar espaços na sociedade civil, na tentativa de tomada de 

hegemonia de uma classe por outra. (CORREIA, 2008).  

Assim para Gramsci, a Sociedade Civil é um espaço de lutas de classes pela 

tomada da hegemonia do poder político do Estado, a qual propala lutas e interesses 

contraditórios e desiguais, que representam o conflito do capital e do trabalho, desvelando a 



 
 

                  

falácia de que as lutas são da Sociedade Civil contra o Estado, onde estes na verdade são 

uma unidade orgânica. É nessa perspectiva em que, dependendo da correlação de forças 

entre os segmentos organizados da sociedade civil, o Estado pode ser tomado pelas 

demandas da classe trabalhadora, onde o Controle Social será o ato de interferência e 

controle desta classe na orientação dos gastos públicos do Estado no sentido de atender as 

suas demandas. (CORREIA, 2008). 

Assim, para Correia (2008, p.122), é neste espaço contraditório da Sociedade 

Civil que os Conselhos de Controle Social (Conselhos Gestores) se encontram:  

 

 

[...] projetando a possibilidade de as classes subalternas, neles 
representadas, defenderem seus interesses no sentido de influenciar e 
controlar, de alguma forma, os rumos, das políticas estatais [...] e 
contraditoriamente, estes Conselhos podem se constituir em mecanismos 
de consenso em torno das mudanças nas políticas públicas, de acordo com 
orientações neoliberais, na direção de realizar cortes nos gastos sociais e 
privatizar e focalizar tais políticas.  

  

A partir dessa análise dos Conselhos de Controle Social, podemos inferir que o 

campo democrático e a luta por direitos e políticas sociais universais se cingem no Brasil 

num cenário de conflitos e de disputas entre as classes socais, e os entraves para 

efetividade do Controle Social, por parte da classe trabalhadora, sobre financiamento das 

políticas públicas, estão nas predeterminações em torno dos orçamentos públicos, em nível 

macroeconômicos, os quais subsidiam o pagamento da dívida externa aos organismos 

financeiros internacionais e a reprodução do capital, em detrimento do financiamento das 

políticas sociais. 

 

 

2.1 Os Conselhos de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente no Brasil; 

 

 

O Sistema de Garantia de Direitos (SGD) de Crianças e Adolescentes tem base 

legal nos artigos 204 e 227 da Constituição Federal de 1988. O seu artigo 204 institui as 

diretrizes para ações governamentais na área da Assistência Social: descentralização 

político-administrativa, participação popular na formulação das políticas públicas e no 

controle das ações delas derivadas.  

O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente é uma instância de 

concretização da democracia participativa. Dentre algumas atribuições está a de formular e 

monitorar políticas que atendam a infância e a adolescência; Realizar o controle das 



 
 

                  

operações do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; promover a 

efetivação do ECA; Divulgar os direitos das crianças e adolescentes e os mecanismos de 

exigibilidade desses direitos;  Estabelecer normas e orientar o funcionamento das entidades 

governamentais e não governamentais de atendimento a crianças e adolescentes; Proceder 

ao registro formal das entidades governamentais e não governamentais e comunicá-lo ao 

Conselho Tutelar e à autoridade judiciária; Presidir o processo de escolha dos Conselheiros 

Tutelares, etc. (BRASIL, 1990) 

De acordo o CEATS -Centro de Empreendedorismo Social do Terceiro Setor, 

através da pesquisa “conhecendo a realidade” (2007), coordenada pelo Conselho Nacional 

de Direitos da Criança e do Adolescente, através da Secretaria Especial de Direitos 

Humanos do Governo Federal:  

 

 

[...]a criação de Conselhos Municipais tem ocorrido de maneira irregular, 
tendo apresentado alguns picos significativos. A média de crescimento da 
amostra estudada foi da ordem de 6% ao ano. Nos cinco primeiros anos, 
foram criados 35% dos Conselhos da amostra e nos 10 primeiros anos, 
somavam 63%” [...]. Tão ou mais importante que a criação dos CMDCAs em 
acatamento à legislação é o início de seu funcionamento. Nota-se que, 
entre a ocorrência destes dois fatos, há uma defasagem média de três anos 
(...) apenas 49% deles funcionam regularmente, e 47% ou tiveram períodos 
de interrupção das atividades ou nunca desenvolveram ação efetiva no 
município. (CEATS, 2007, p. 19-26) 

 

A pesquisa citada infere que há a necessidade de concentrar esforços pelo 

amadurecimento dos Conselhos de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Segundo a pesquisa, o fato de metade dos Conselhos pesquisados ter apresentado 

interrupções no seu funcionamento, ou mesmo inoperância, denota fragilidade destas 

instâncias.  

 

 

3 METODOLOGIA E RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

Os dados apresentados a seguir faz parte dos resultados de uma pesquisa 

exploratória descritiva, realizada entre os meses de Junho e Julho de 2013, de cunho 

quantitativa, a qual usou como instrumento de coleta de dados um questionário 

semiestruturado, com perguntas distribuídas em quatro eixos temáticos: Infraestrutura e 

Recursos Humanos; Formação; Organização e Funcionamento; Fundo e recursos 



 
 

                  

municipais na área Criança e do Adolescente. Para sistematização e análise dos dados 

quantitativos obtidos com a pesquisa utilizou-se o programa SPSS 20, bem como gráficos e 

tabelas. 

O processo de escolha do CMDCAs foi fruto de um levantamento realizado pela 

Comissão de Acompanhamento e Apoio aos CMDCAs paraibanos, do Conselho Estadual de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado (CEDCA) da Paraíba, no ano 

de 2013, comissão esta a qual compus como membra titular. A escolha dos municípios foi 

realizada de forma aleatória, de acordo com o retorno dos questionários por parte dos 223 

Conselhos Municipais de Diretos da Criança e do Adolescente do Estado da Paraíba. No 

total foram devolvidos dentro do prazo estipulado pela Comissão de Acompanhamento e 

Apoio aos CMDCAs paraibanos, 15 questionários referentes aos CMDCAs de 15 municípios 

do estado da Paraíba.  

 

 

3.1 Resultados 
 

 

Tabela 1- Existência de estrutura e meios de comunicação e imagem dos 

CMDCAs pesquisados. Campina Grande/PB-2013 

 Equipamentos 
de 

Comunicação2 

 E-mail 
institucional 

Linha 
Telefônica 

Pessoal para 
operacionalizar 

Logo 
Marca  

  N % N % N % N % N % 

Sim 5 33,3 9 60,0 4 26,7 14 93,3 9 60,0 

Não 10 66,7 6 40,0 11 73,3 1 6,7 6 40,0 

Total 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 

 FONTE: CEDCA, Paraíba,2013. 

 

Na Tabela 1, nota-se que 73,3% dos CMDCAs pesquisados, não possuem linha 

telefônica própria, embora mais da metade possuam e-mail institucional (60% dos CMDCAs 

pesquisados), mas esse último dado é inoperante visto que 66,7% dos conselhos 

pesquisados não possuem equipamentos próprios de comunicação disponível, como 

aparelhos de telefonia fixa ou móvel, fax, internet. Esses dados mostram uma característica 

percebida relacionada à autonomia não só dos CMDCAs em questão, mas também dos 

demais conselhos de controle social que existam nos municípios e que venham passar pela 

mesma dependência estrutural que os CMDCAs pesquisados. Essa codependência 
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  Telefone, aparelho de fax, internet. 



 
 

                  

estrutural dos Conselhos de Controle Social perante a Administração Pública faz com que 

estes sejam muitas vezes reféns dos mandos e desmandos dos gestores públicos em 

questão. 

É necessário realizar uma crítica perante o desenho em que é instituído 

normativamente a Resolução do CONANDA n° 105/2005, o qual em seu artigo 4° determina 

que “cabe à administração pública [...] fornecer recursos humanos e estrutura técnica, 

administrativa e institucional necessários ao adequado e ininterrupto funcionamento do 

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente” (CONANDA, 2005, p.12). Essa 

normativa institui para a gestão pública municipal a responsabilidade de manter, com 

recursos próprios o CMDCA no município. Ora, se estes espaços são instâncias de 

fiscalização das políticas públicas executadas pelo Executivo, esses colegiados deveriam 

ser autônomos em questões objetivas, como estrutura física, meios de comunicação, etc., à 

questões de funcionamento e organização. Deveriam ser mantidos por outras instâncias as 

quais não fossem objeto de fiscalização por parte destes conselhos. 

 

Gráfico 1- Ocupações profissionais dos conselheiros dos CMDCAs pesquisados 

por município. Campina Grande/PB-2013. 

 
FONTE: CEDCA, Paraíba,2013. 

 

Pode-se perceber que os dados chamam a atenção para a predominância do 

governo nos conselhos. Em apenas três CMDCAs pesquisados, dos municípios de Pilar/PB, 

Patos/PB e Mamanguape/PB, a composição desses colegiados é paritária. O fato da 

principal ocupação da maioria dos conselheiros ser vinculada a um órgão público, ou pode 

indicar que há servidores públicos atuando como representantes da sociedade civil, ou que 

realmente há CMDCAs que não cumprem o princípio da paridade. Os dados mostram um 

descumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.090/1990, em seu artigo 88°, 



 
 

                  

que trata da política de atendimento, o qual determina em seu inciso II, a criação de 

CMDCAs como espaços que garantam a participação popular de forma paritária. 

Uma vez que muitos conselheiros são representantes do poder público, a 

tendência é a inclinação do favorecimento da gestão pública municipal, principalmente 

quando os vínculos de trabalho entre esses conselheiros representantes do poder público 

são precarizados, como os contratos de trabalho. É falaciosa a ideia de que o próprio poder 

público irá se alto fiscalizar e punir-se por meio de medidas, desta forma também será 

falacioso afirmar que existam espaços que verdadeiramente exerçam o controle social da 

política da criança e do adolescente em municípios que tenham na composição dos seus 

CMDCAs apenas representantes do poder público. Podemos afirmar também que essa 

paridade não apenas se dá por meio da igualdade numérica entre representantes da 

sociedade civil e governo, mas também deve ser considerado as condições de igualdade de 

acesso à informação, disponibilidade de tempo, etc. 

 

Tabela 2- Existência de procedimentos de planejamento, monitoramento e 
avaliação nos CMDCAs paraibanos. Campina Grande/PB-2013 
  Plano de Ação  Monitoramento e 

Avaliação interna 
Monitoramento e 

Avaliação das 
políticas voltadas 

para criança e 
adolescente no 

município. 

  N % N % N % 

Sim 7 46,7 4 26,7 3 20,0 

Não 8 53,3 11 73,3 12 80,0 

Total 15 100,0 15 100,0 15 100,0 

FONTE: CEDCA, Paraíba,2013. 

  

De acordo com a Tabela 9, a maioria dos CMDCAs pesquisados não possuem 

procedimentos de planejamento, monitoramento e avaliação, interna e externa. De acordo 

com a tabela 9, apenas 46,7% elaboram plano de ação anual para as atividades dos 

CMDCAs, destes apenas 26,7% realizam atividades de monitoramento e avaliação dessas 

ações planejadas. Por fim, apenas 20% dos CMDCAs pesquisados realizam procedimento 

de monitoramento e avaliação das políticas voltadas para criança e adolescente no 

município. Não planejar as ações a serem desenvolvidas significa deixar com que o 

processo de formulação de políticas continue a ser realizado da forma tradicional, ou seja, 

com a elaboração das políticas públicas sendo traçadas de forma verticalizadas apenas pelo 

executivo.  

 



 
 

                  

Gráfico 2- Inclusão de propostas do Plano de Ação do CMDCA no PPA e 

Orçamento Anual dos Municípios. Campina Grande/PB-2013. 

 
FONTE: CEDCA, Paraíba,2013. 

 

De acordo com o Gráfico 2, percebe-se que apenas 20% dos CMDCAs 

pesquisados incluem propostas do seu Plano de Ação no PPA e no Orçamento Anual dos 

seus municípios. Sendo estes órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os 

níveis na área da criança e do adolescente, uma das ações estratégicas de promoção de 

políticas para criança e adolescente seria a participação deste colegiado na elaboração do 

PPA e LOA de seus referidos municípios. 

A atribuição dos CMDCAs vai mais além do que inserir as propostas de seu 

plano de ação nos PPA e LOA, os mesmos devem monitorar o financiamento das políticas 

sociais, e para isso os conselhos dos direitos de crianças e adolescentes precisam conhecer 

o orçamento destinado a cada área, distinguindo os valores reservados para transferência 

intergovernamental e os valores destinados do próprio orçamento. Essa tarefa requer o 

conhecimento de diversas políticas setoriais e a articulação com os outros conselhos que 

controlam essas políticas. A atuação nas discussões acerca do orçamento público fortalece 

o papel dos conselhos dos direitos de acompanhar, avaliar e monitorar as ações públicas de 

promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes.   

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Inicialmente podemos afirmar a partir dos resultados da pesquisa realizada, que 

ainda são grandes os caminhos a serem trilhados para a efetivação do Controle Social no 

que diz respeitos as políticas sociais voltadas para Criança e Adolescente a nível municipal 

na Paraíba. Grandes conquistas já estão normatizadas em lei, mas sabe-se que há o 

distanciamento entre essa legislação e a sua real execução. Ao realizar essa investigação a 



 
 

                  

nível local constata-se que esse distanciamento se torna ainda maior. Alguns apontamentos 

podem ser feitos, a partir dos resultados obtidos da pesquisa realizada e análises teóricas 

apresentadas, como causas da inoperância de alguns Conselhos Gestores, em especial os 

Municipais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente na Paraíba, dentre elas 

estão: a falta percentual quantitativo igualitário, em termos de paridade entre governo e 

sociedade civil, sendo esta não apenas numérica, mas de condições qualitativas de 

igualdade, no que diz respeito às condições objetivas para participação( ajuda de custo, 

acesso a informação, disponibilidade de tempo); ausência de capacitações dos 

conselheiros, desde ao que se diz respeito à escolaridade formal, a conteúdo e temáticas 

que permeiam as pautas de decisões desses espaços colegiados; bem como a falta de 

mecanismos de planejamento e avaliação das ações dos conselhos. 

                  Alguns autores visualizam algumas soluções para melhoria da eficácia e da 

efetividade dos Conselhos Gestores Locais, algumas destas podem ser aplicadas para as 

deficiências encontradas nos CMDCAs paraibanos. Para GOHN (2011) algumas 

articulações e condições são necessárias, tais como: deve-se dar peso político a 

representatividade da sociedade civil nesses espaços deliberativos, ou seja, esses espaços 

não substituem os movimentos de pressão de massas, mas minimamente os representantes 

da sociedade civil devam ter vínculos permanentes com a comunidade e/ou movimentos 

sociais que o elegeram; outra condição necessária é que deve haver aumento dos recursos 

públicos nos orçamentos dos conselhos, e particularmente por considerações de 

constatação próprias esses recursos não deveriam vim de dotações orçamentárias do poder 

executivo municipal, o qual é objeto de fiscalização dos conselhos; também deveria haver 

um programa permanente de capacitação para conselheiros em formação política, 

planejamento, avaliação de políticas sociais e em atualização de conteúdos técnicos 

necessários para tomada de decisão nesses espaços. 

                  Pode-se afirmar que diagnosticar e analisar a capacidade desses canais de 

controle social serem efetivos ou não, é ponto essencial para investigação do 

aprofundamento do processo de democratização da sociedade brasileira, bem como da 

qualidade dessa democracia. Tendo em vista que “a construção mais corajosa é a que 

reconstrói” (Autor desconhecido), ainda assim se tem muito o que fazer no intuito de diminuir 

a lacuna deixada aberta no decorrer do tempo pela falta participação política e controle 

social na garantia dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. 
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