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RESUMO 
 
Crianças e adolescentes a partir de 1988 são reconhecidos 
como “sujeitos de direitos em condição peculiar de 
desenvolvimento”, contudo seus direitos estão longe de serem 
assegurados devido a inúmeras violações que perpassam a 
infância e adolescência no Brasil. Desse feita, este estudo irá 
discorrer acerca da visão dos conselheiros tutelares sobre as 
violações dos direitos desse segmento com vistas a verificar se 
esse mecanismo de controle social e de proteção está apto a 
defender de forma intransigente dos direitos das crianças e dos 
adolescentes na atualidade.  

 
Palavras-chave: Criança e adolescente. Conselho tutelar e 
Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
ABSTRACT 
 
Children and youths are recognized as ''subjects of rights of 
peculiar conditions in developments'' since 1988, but its rights 
are far away from being provided due to countless violations 
that permeate the childish and youth in Brazil. This way, this 
study will talk about the look of the tutelar council members 
about the violations of this segments' rights aiming to verify this 
mechanism of social control and protection is able to defend the 
uncompromising form of the children and youth's rights 
nowadays. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Meu estado de espírito sintetiza estes dois sentimentos 
e os supera: sou pessimista com a inteligência, mas 
otimista pela vontade. Em quaisquer circunstâncias 
penso nas hipóteses piores para colocar em movimento 
todas as reservas de vontade e estar capacitado a 
superar o obstáculo. Nunca alimentei ilusões, e nuca 
tive desilusões. Armei-se especialmente com uma 
paciência ilimitada, não passiva, inerte, mas animada de 
perseverança. 
 

Antônio Gramsci. 

 

Armados de perseverança, esse é o sentimento que moveu o estudo sobre os 

Conselhos Tutelares na cidade de Manaus. Assim, o presente artigo que é oriundo de uma 

pesquisa de iniciação científica - PIBIC intitulada “O Retrato das Múltiplas Violações dos 

Direitos das Crianças e dos Adolescentes em Manaus” teve como foco identificar as 

principais violações dos direitos das crianças e adolescentes, além de desvelar a ótica dos 

conselheiros tutelares sobre tais violações. 

Sabe-se que a problemática que envolve crianças e adolescentes no Brasil data do 

período colonial, bem como desde o início do século XX a assistência pública voltada para 

as primeiras iniciativas em prol de crianças e adolescentes ainda era residual e pautava-se 

na caridade, por meio de ações desenvolvidas pela Igreja Católica, Santas Casas de 

Misericórdia e Irmandades, as quais formavam um pequeno círculo benemerente, sem apoio 

significativo do Poder Público (SANTOS, 2004).   

Com a promulgação do Constituição Federal de 1988, crianças e adolescentes no 

Brasil alcançam outro patamar no que se refere aos direitos de cidadania, já que passam a 

serem reconhecidos como “sujeitos de direitos”, donde se ergue uma “Doutrina de Proteção 

Integral” em contraposição à “Doutrina de Situação Irregular” que estava em vigência no 

Brasil desde os anos de 1920 do século passado. 

Sendo assim, refletir sobre os contornos, marcas e impressões da violação dos 

direitos humanos fundamentais das crianças e adolescentes, leva-nos a problematizar se 

realmente seus direitos estão sendo assegurados, garantidos e efetivados na atualidade. 

Dados do IBGE (2011) apontam que em nosso país 30% das violações de direitos 

sofridas por crianças e adolescentes é referente à exploração sexual, a segunda maior 

violação representada por 11% é a negligencia e maus tratos, o uso de drogas é de 9%, a 

evasão escolar é de 8,7%, habitação precária 6%, atos infracionais praticados por 

adolescentes 5% e abuso sexual é representado por 3%.  



 

 
                  

Além disso, o SIPIA – Sistema de Informações para a Infância e Adolescência revela 

o índice de denuncias das violações contra os direitos da criança e o adolescente é 

extremamente alarmante, visto que no período de 01.01. 2009 a 11.07.2014 registrou-se no 

Brasil: 10.635 casos de violação do direito a convivência familiar e comunitária, seguindo 

6.921 casos de violação do direito a educação, cultura, esporte e lazer; 2114 casos de 

violação do direito à vida e à saúde; 12.072 casos de violação do direito a liberdade, 

respeito e dignidade e 2.823 casos de violação do direito a profissionalização e proteção no 

trabalho. 

Exposto isso, afirma-se que a infância e adolescência clamam por seus direitos, pois 

quase 25 (vinte e cinco) anos da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, esse segmento populacional reivindica perante a Sociedade e o Estado que se 

cumpram os direitos que estão assegurados nessa legislação protetiva direcionada para a 

infância e adolescência no Brasil. 

Ademais, devido ao caudal de violações e de vulnerabilidade que permeiam a 

infância e adolescência brasileira é pertinente investigar acerca das violações de seus 

direitos, na busca de seu enfretamento, para assim fortalecer o Sistema de Garantia dos 

Direitos das Crianças e dos Adolescentes – SGDCA, que é composto por inúmeras 

instituições que compõe o eixo da promoção, defesa e controle social e por vários sujeitos 

sociais, apresentados como peças fundamentais para a concretização do ECA em todas as 

esferas da sociedade contemporânea.  

Sabe-se que o ECA expressa a “Doutrina de Proteção Integral” para crianças e 

adolescentes, assim quando ocorrer ameaça ou violação de direitos da criança e do 

adolescente, responsabiliza-se pais, responsáveis, a sociedade e Poder Publico por fatos 

que coloquem em risco os direitos humanos fundamentais desse segmento populacional 

que devem ter assegurados esses direitos de maneira indissociável. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação de vanguarda. Assim, 

dentre os avanços do ECA em contraposição a “Doutrina de Situação Irregular” que vigorava 

no Brasil desde 1927, temos a criação de um Sistema de Garantia de Direitos fundado nos 

eixos da Promoção, da Defesa e do Controle Social, além da alocação no interior desse 

sistema, os Conselhos de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente e os Conselhos 

Tutelares, mecanismos de controle social democrático que traduz o fortalecimento da 

sociedade na participação das ações destinadas às crianças e adolescentes.  

Ratifica-se que os conselhos tutelares são espaços democráticos e de controle 

social, na garantia absoluta e prioridade na efetivação dos direitos, além de orientar a 

construção da política municipal de atendimento a população infanto-juvenil. Ademais, os 



 

 
                  

Conselhos tutelares localizam-se no eixo da defesa, sendo, portanto, seu papel intervir 

sempre que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam violados.  

Ressalta-se que os conselhos tutelares não são os únicos espaços para o exercício 

do controle social, uma vez que existem outros mecanismos que podem, e devem ser 

entendidos como espaços de exercício de controle social, visto que “conselhos são 

expressões institucionais de um processo mais amplo de reordenamento das relações 

Estado-Sociedade, impulsionado por forças e fatores tanto endógenos quanto exógenos ao 

aparelho do Estado” (CARVALHO, 1998, p. 32). 

Ciente que esse espaço de cidadania e de controle social deve estar atento às 

violações dos direitos das crianças e dos adolescentes é que se busca refletir a partir dessa 

iniciação científica, como os conselhos tutelares enfrentam a questão das violações dos 

direitos das crianças e dos adolescentes em Manaus. 

 

2. CONSELHOS TUTELARES NA CIDADE DE MANAUS: UM MECANISMO DE 

CONTROLE SOCIAL? 

 

Revela-se que na cidade de Manaus tem-se, atualmente, 09 (nove) Conselhos 

Tutelares que são responsáveis por coibir violações aos direitos de crianças e adolescentes. 

Assim sendo, os Conselhos Tutelares devem ter como principais interlocutores e parceiros: 

equipamentos púbicos governamentais e não governamentais; movimentos sociais, 

associações; entidades empresariais; Órgãos de Segurança Pública; Universidades; 

Centros de pesquisa; Meios de comunicação; juristas; Sistemas de Informações para a 

Infância e Adolescência e os Conselhos Federal, Estaduais e Municipais de Direitos da 

Criança e do Adolescente, com vistas a qualificar a política de atendimento para este 

seguimento populacional na atualidade. Vejamos o quadro abaixo: 

 

CONSELHO TUTELAR 
(ZONA GEOGRÁFICA) 

ENDEREÇO 

Centro–Sul Avenida André Araújo, nº. 119 – Aleixo – CEP 69060-000. Ponto de 
Referência: próximo à Pemaza autopeças. Telefone/Fax: 3611-5208 – 
Corporativo: 98844- 5619. 

Norte Rua Curió, nº 101 – Cidade Nova I – CEP 69069-010 Ponto de 
Referência: Atrás da Escola Aldeia do Conhecimento Telefone/Fax: 3641-
9723 – Corporativo: 98844-5646. 

Centro-Oeste Avenida Desembargador João Machado, nº. 4444 – Alvorada I – CEP 
/69044-000. Ponto de Referência: onde funcionava o FOMEZERO 
Telefone: 3238-3216 – Fax: 3214-2082 – Corporativo: 98844-5626. 

Oeste Rua São Bento, nº. 72 – São Jorge – CEP: 69033-000 / Ponto de 
Referência: em frente à Praça Vitória Régia / Telefone: 3214-8100 – Fax: 
3671-2694. 

Leste I Avenida Grande Circular, nº. 5613 – São José I – CEP: 69085-000. Ponto 
de Referência: Próximo ao Ginásio Poliesportivo Zezão / Telefone: 3249-



 

 
                  

7380 – Fax: 3249- 7415 – Corporativo: 8844-5628. 

Leste II Avenida Autaz Mirim, 6948 – Tancredo Neves- CEP: 69087215. Ponto de 
Referência: em frente à Policlínica Zeno Lanzine / Telefone: 3681.7226. 

Rural Avenida Kako Caminha nº. 273 – São Geraldo. Ponto de Referência: ao 
lado da PEMASA / Telefone: 3214-3606 – Corporativo: 98844-5640. 

Sul I Rua: Borba nº1415, – Cachoeirinha – CEP 69065-030 Ponto de 
Referência: Próximo ao café do Norte Fone: 3663-9556 – Corporativo: 
98844-5638. 

Sul II Rua Nova, s/nº - São Lázaro. Ponto de Referência: atrás da Vila Militar da 
Base Aérea. Telefone: 3214-3608 – Fax: 3214-3607 – Corporativo: 9844-
5607. 

Quadro 01: Desenhando a localização dos conselhos tutelares em Manaus. 
Fonte: Pesquisa documental, 2013. 

 

O quadro revela-nos a localização dos Conselhos Tutelares na cidade de Manaus. 

Destaca-se que os lócus expostos no quadro foram espaços da pesquisa de campo. 

Ademais, a observação feita, bem como os dados e informações oriundos da investigação 

permitiu captar como se dá o funcionamento desses conselhos tutelares que possuem 

espaço fixo para seu funcionamento. Contudo, chama atenção o fato do Conselho Tutelar 

que atende a “Zona Rural” da cidade de Manaus, funcionar em um bairro que fica na área 

centro-sul da cidade, já que o referido conselho deveria estar no território rural para estar 

mais próximo das demandas e da realidade das crianças e dos adolescentes dos quais se 

constituem “guardiões” de seus direitos. 

Além disso, a investigação revelou que os espaços físicos dos conselhos 

pesquisados devem ser ampliados e melhorados, além de serem dotados de equipamentos 

(computador, impressora, telefone) e materiais de consumo (papel, caneta, tinta para 

impressora), para seu funcionamento profícuo, bem como do acesso à internet para que os 

conselheiros possam utilizar o SIPIA e atualizar informações acerca das violações dos 

direitos das crianças e dos adolescentes em Manaus. 

Ora, sabe-se que garantir direitos em uma sociedade excludente e desigual como à 

brasileira não é tarefa fácil. O SIPIA- Sistema Nacional de Registro e Tratamento de 

Informações constitui-se em um sistema que auxilia as instituições na garantia e defesa dos 

direitos fundamentais dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990) cuja 

base de dados agregados em nível municipal, estadual e nacional e se constitui em uma 

base única nacional para formulação de políticas públicas é uma importante ferramenta para 

direcionar as ações para o público infanto-juvenil. 

Revela-se que é por meio do “SIPIA WEB CT” que os conselhos tutelares geram as 

estáticas anuais de violações contra a criança e o adolescente. Ademais, a base do SIPIA-

CT Web é o conselho tutelar, para o qual se dirigem de imediato as demandas sobre a 

violação ou o não atendimento aos direitos assegurados da criança e do adolescente. O 

Sistema opera sobre uma base comum de dados, definida como Núcleo Básico Brasil – 



 

 
                  

NBB, colhidos e agrupados de forma homogênea nas diferentes Unidades Federadas, 

através de instrumento único de registro. 

O SIPIA revela que no Brasil, o índice de denúncias das violações contra a criança e 

o adolescente é extremamente alarmante, o que exige que seja colocado em movimento um 

conjunto de ações e medidas em prol da defesa dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. Sobre essa questão inquiriu-se as conselheiros tutelares pesquisados acerca 

da utilização do SIPIA por parte deles, os dados revelam que os conselheiros tutelares 

pesquisados afirmam ter dificuldade em utilizar o SIPIA, vejamos os discursos: 

 

 Falta de tempo dos conselheiros tutelares para operar o sistema. (Conselheiro 01, 
14, 15). 
 

  Falta de acesso á internet para a utilização do SIPIA. (Conselheiro 02). 
 

  Sistema lento. (Conselheiro 03, 04, 05, 08, 13,14). 
  

  Falta de acesso à internet para a utilização do SIPIA. (Conselheiro 07, 09, 10, 
11,12) 

 

As falas dos conselheiros pesquisados revela-nos uma preocupação: sendo os SIPIA 

uma importante ferramenta para capacitar as ações, ou melhor, direcionar as medidas de 

políticas públicas para a infância e adolescência, como os conselheiros alegam falta de 

tempo e dificuldades com a internet para acessar e alimentar o SIPIA? Essa situação requer 

responsabilidade por parte do Poder Público em dotar os espaços dos conselhos tutelares 

de forma eficiente para que eles possam utilizar essa importante ferramenta de trabalho. 

Além disso, a formação e o aprimoramento sistemático das práticas conselhistas devem ser 

garantidas, pois o registro e acompanhamento das violações dos direitos são de suma 

importância para o seu enfrentamento, visto que é vital que os conselheiros tutelares sejam 

capacitados para o seu exercício, além de ter um espaço de trabalho apto e com condição 

de potencializar sua atuação conselhista. 

Convém lembrar que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

– CONANDA (2007) estabelece que para ter uma atuação efetiva e plena os conselhos 

tutelares necessitam de estrutura física e condições de funcionamento. Para tanto, deve-se 

ter a organização adequada do espaço, na provisão de material de trabalho e na 

sistematização dos procedimentos dos conselheiros tutelares em Manaus. Diante dessa 

afirmação é urgente que o Poder Público na cidade de Manaus responsável em dotar os 

espaços dos conselhos tutelares, bem como assegurar sua formação permanente dos 

conselheiros para o exercício do controle social e da defesa dos direitos das crianças e dos 

adolescentes deva reverter essa situação e cumprir de forma efetiva o que estabelece a 

legislação. 



 

 
                  

Dessa feita, o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) expressa que a política 

de atendimento às crianças e adolescentes deve ser integral: “para cidadãos inteiros, 

proteção integral e políticas integradas”. Diante disso, afirma-se que os conselhos tutelares 

constituem-se em mecanismos democráticos legítimos que devem lutar contra a 

fragmentação das medidas de políticas públicas-sociais para esse segmento populacional, 

bem como na dispersão de recursos, com vistas a defender a efetivação do SGDCA para a 

materialização dos direitos humanos fundamentais das crianças e adolescentes. 

Destarte, sabe-se que a “tradição política, a ideia de conselho está muito ligada ao 

poder paralelo, ao duplo poder (...). No Brasil, os conselhos estão se consolidando como 

uma arena de integração entre Governo e sociedade” (SANTOS JUNIOR, 2005, p.15). Além 

disso, infere-se que os conselhos estão primordialmente nos eixos de defesa do SGDCA e 

para isso é importante que haja um planejamento das ações do conselho; realização do 

diagnóstico, entre outros meios de cumprir as medidas de proteção, ou melhor, para 

desenvolver de forma efetiva, eficaz e eficiente sua prática.  

Nesse sentido explicita-se que o conselho tutelar é um órgão de garantia dos direitos 

da criança e do Adolescente que é responsável por zelar por seus direitos e localiza-se no 

eixo de defesa, bem como a implementação de conselhos tutelares se deu por meio da 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), assim no art. 131 do Estatuto 

realça a natureza do conselho tutelar, vejamos: 

 
O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional encarregado 
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
definidos nessa lei. (BRASIL, 1990, art.131) 

 

O artigo 131 expõe palavras como “órgão permanente e autônomo, não jurisdicional” 

que deve zelar pelos direitos do público infanto-juvenil de nosso país. Assim pode-se afirmar 

que esses espaços são mecanismos de controle social, pois ao defender os direitos da 

criança e do adolescentes os conselhos tutelares adentram a esfera do Estado das 

questões políticas que permeiam a defesa dos direitos humanos fundamentais das crianças 

e dos adolescentes. Neste sentido, ratifica-se a convicção de que o controle social permite a 

ampliação dos canais e dos meios de participação da sociedade na gestão das políticas 

sociais na atualidade. 

Portanto, para que os conselhos tutelares se materializem de forma efetiva como um 

mecanismo de controle social é vital que se faça pressão junto ao Poder Executivo 

Municipal para que sua formação continuada esteja assegurada na previsão orçamentária 

do município. Além disso, a parceria com instituições de ensino e demais segmentos 

formadores é importante para assegurar a formação, visto que os 15 (quinze) conselheiros 

tutelares pesquisados afirmaram que a “formação” dada para o exercício do mandato foi 



 

 
                  

insuficiente, reverter essa questão por meio da formação continuada e permanente é a 

direção para o adensamento das práticas conselhista e consequentemente a 

potencialização desses espaços na defesa dos direitos humanos das crianças e dos 

adolescentes em nossa cidade. 

3. O QUE PENSAM OS CONSELHOS TUTELARES SOBRE AS VIOLAÇÕES DOS 

DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES NA ATUALIDADE? 

 

O ato de pesquisar requer como procedimento a seleção do espaço da 

investigação, bem como dos sujeitos pesquisados. Assim, ao eleger os 09 (nove) 

conselhos tutelares como campo empírico, inexoravelmente elege-se os 

conselheiros tutelares (elementos vivos) como pesquisados, pois 

 

a pesquisa direta requer necessariamente a coparticipação dos informantes no 
processo de constituição das novas fontes e arquivos orais, visto que eles não são 
concebidos apenas como objeto da pesquisa, mas são incorporados como sujeito 
ativos da referida investigação (GALINDO, 2000,p.219). 

 

Sendo assim, o estudo teve como sujeitos de pesquisa 15 conselheiros tutelares cujo 

perfil:  

 
8 conselheiros pesquisados são casados. 4 são solteiros, 1 é viúvo e 2 não 
forneceram informação. Sobre a religião 11 são católicos, 3 se denominarão cristãos 
e 2 evangélico. Dos conselheiros pesquisados 11 são do sexo masculino e 4 do 
sexo feminino. Sobre a escolaridade dos conselheiros pesquisados: 6 possuem 
ensino superior e 9 possuem ensino médio. A idade dos conselheiros pesquisados 
fica na faixa etária dos 31 a 59 anos. (PESQUISA DE CAMPO, maio de 2014) 

 
 

Exposto isso, os resultados apresentados constituem-se em “ecos”, falas, fragmentos 

dos sujeitos vivos que participaram desse estudo. Assim, essa investigação representa um 

esforço teórico e prático na busca de revelar qual a visão dos conselheiros tutelares acerca 

das violações dos direitos das crianças na atualidade, como sua prática pode contribuir para 

o enfrentamento dessas violações, pois o compromisso ético-político que moveu esse 

estudo é a defesa dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes. 

Diante disso, perguntou-se aos conselheiros tutelares pesquisados sobre quais os 

principais elementos que estimulam a violação dos direitos das crianças e dos adolescentes 

em Manaus. Vejamos os discursos a seguir: 

 

 Pra mim, hoje enquanto conselheiro, eu posso denominar assim: Se tratando de 
pai e mãe é a responsabilidade. Em questão de sociedade e comunidade, ai eu volto 
lá pra trás, pai e mãe. (...) O Estado é o município vão fazer o papel deles, mas não 
substitui os pais (Conselheiro 01).  
 



 

 
                  

 Falta de políticas públicas. (Conselheiro 02). 
 

 Uma criança que tem algum direito violado é na maioria das vezes desatenção 
dos pais. (conselheiro 04). 
 

 Aqui na zona leste, a maioria das famílias são desestruturadas. Com uma 

investigação mais aprofundada você vê que pais são envolvidos com drogas, álcool. 
Vivem brigando. E a criança é deixada de lado, vê no pai ou na mãe "exemplos" e 
infelizmente acaba indo para o mesmo caminho. (Conselheiro 05) 

 Os discursos expressos revelam que de forma majoritária os conselheiros 

pesquisados atribuem a responsabilidade acerca das violações dos direitos das crianças e 

dos adolescentes à família, aos seus pais e responsáveis, pois uma das falas expressa um 

forte grau de subjetividade quando afirma que: uma família que não tem uma postura 

realmente de família, que tem como exemplos o espancamento, a desatenção, não pode ter 

uma criança em casa... (Conselheiro 15). Esse fragmento expressa um imediatismo por 

parte do conselheiro tutelar, reforça-se que ele deve ampliar sua análise para além da 

aparência da questão buscando a essência, os elementos, as determinações que infligem 

nessa família e não negar seu direito a ter um filho. 

Faz-se necessário se ampliar o “olhar” a análise para além do dado imediato, pois o 

conselheiro tutelar deve fazer uma leitura crítica da realidade, para perceber a relação entre 

seu conhecimento com a realidade local, advindo de sua experiência acumulada no trato 

cotidiano da prática conselhista. Além disso, as alterações contemporâneas do mundo do 

trabalho que afeta as famílias sob a égide do neoliberalismo, que fomenta a 

desresponsabilização do Estado na área social por meio do desmonte das políticas sociais, 

do desemprego estrutural, enfim, de uma série de transformações na esfera produtiva e 

sócio-institucional devem ser elementos para consubstanciar sua análise evitando assim 

culpabilizar de forma imediata as famílias sobre as violações e revitimizar as vítimas desse 

processo que exclui e avilta a família e seus membros.  

Além disso, em nosso país existe uma diversidade de configurações familiares. A 

família contemporânea é agora reconhecida em suas múltiplas formas de organização, o 

que requer que os conselheiros tutelares pesquisados revejam falas como: desestrutura 

familiar (Conselheiro 07). Assim, o reconhecimento de novas formas de organização das 

famílias, deve ser incorporado no cotidiano dos serviços de proteção social. 

Para o Conselheiro 02 a falta de políticas públicas é o principal elemento para a 

violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Sabe-se que as políticas públicas 

exercem um papel fundamental no desenvolvimento da criança e do adolescente já que é 

através dessas diretrizes que os direitos das crianças e dos adolescentes vão sendo 

assegurados.  

Nesse sentido, se o Estado (na condução das políticas públicas) e a sociedade (na 

participação e no controle social) não foram capazes de promover mudanças que garantam 



 

 
                  

a proteção integral da criança e do adolescente à ameaça a violação dos direitos agrava-se, 

o que necessita ser revertido por meio da pressão e da atuação competente e consciente 

por parte dos atores que atuam no Sistema de Garantia dos Direitos das Crianças e dos 

Adolescentes. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Iniciar uma investigação, seja em qualquer área do conhecimento, constitui-se em 

“uma viagem instigante e desafiadora” (BARROS, 2000, p.09). Assim, trata-se de um 

requisito ético-político investigar acerca do tema em tela, objetivando construir um 

conhecimento que contribua para o aprimoramento das Políticas Públicas para a Criança e o 

Adolescente. 

A reflexão realizada sobre a temática leva-nos a recomendar que os Conselheiros 

Tutelares pesquisados ao refletirem acerca das violações dos direitos das crianças e dos 

adolescentes ampliem a análise para além da observação empírica do cotidiano de atuação, 

envidando esforços na alimentação do SIPIA, cujo banco de dados e informações propicia a 

construção do perfil das crianças e dos adolescentes, de um perfil das violações, no 

acompanhamento dos encaminhamentos realizados pelos CT referentes às crianças e os 

adolescentes, familiares, pais e responsáveis, permitindo a visualização das medidas 

adequadas e executadas, bem como das medidas não executadas e canceladas, o que 

possibilita o controle de execução de medidas, além de fornecer um conjunto de relatórios 

gerenciais que auxiliam na toma de decisão e aprimoramento da prática conselhista. 

Além disso, somos cientes da fragilidade das políticas públicas para esse segmento, 

mas também somos cientes que as mudanças ocorridas desde o Código de Menores de 

1927/1979 até a promulgação do ECA (1990), pois muda-se o paradigma assistencialista-

repressor para o de proteção integral no trato das questões do público infanto-juvenil. 

Entretanto, muito se tem que avançar em suas políticas voltadas as crianças e 

adolescentes, pois o ECA (1990), a Constituição Federal (1988), e os órgãos e instâncias 

publicas que asseguram leis com as necessidades básicas e fundamentais para esse 

público, materializem na prática o que é assegurado em lei, pois 

 
embora a declaração legal seja insuficiente para garantir o exercício do direito, 
assegurar a responsabilidade pública na legislação e passo estratégico fundamental. 
A legislação expressa o pacto e a responsabilidade do agente público na atenção 
aos direitos, mas para a implantação do direito é necessário que haja ação política 
pressionando. (ASSIS, 2009, p.97) 

 

 



 

 
                  

Ademais, sabe-se que a existência dos serviços não assegura a qualidade no 

enfrentamento das violações. Sendo assim, necessita-se qualificar essas medidas para que 

sua execução seja efetiva e provoque mudanças. Neste ponto, reside o papel de controle 

social e defesa que os conselhos tutelares devem exercer para que essas mudanças se 

materializem no cotidiano das crianças e dos adolescentes. 

Por fim, compreende-se que o conselho tutelar é provocado a atuar quando ocorre a 

ameaça ou violação dos direitos das crianças e dos adolescentes, bem como ao tomar 

ciência de algum tipo de violação dos direitos, o atendimento do conselho tutelar de ser feito 

na perspectiva dos direitos humanos. 

Dar qualidade a prática conselhista é a proposta dessa investigação, pois ratificamos 

que o conselho tutelar é o legítimo guardião dos direitos da criança e do adolescente, já que 

deve ouvir e zelar para que os direitos deste segmento populacional sejam garantidos, além 

de atender as suas reivindicações e acionar a rede de serviços, com vistas orientar, 

encaminhar e tomar providências quando a população infanto-juvenil tiver seus direitos 

ameaçados ou violados. Para tanto, as fragilidades apontadas no estudo que vão desde as 

questões estruturais a questões subjetivas de formação e de aprimoramento para o 

exercício da função devem ser revertidas.  

Ressalta-se que os conselheiros tutelares entrevistados mostraram ter noção acerca 

de suas atribuições e dos valores éticos que balizam sua atuação, mas a visão muito 

reduzida dos fomentadores de violação dos direitos, sem abrir espaço para uma análise 

mais aprofundada para identificar realmente os elementos fomentadores dessas violações 

tende a limitar ou fragilizar sua prática, enfim, há de se envidar esforços para que os 

conselhos programem uma ação consistente, consciente e articulada, visto que é vital que 

os conselheiros tutelares entendam a importância da criação e emergência desse espaço na 

sociedade brasileira e que sejam estabelecidas relações horizontalizadas para fortalecer 

suas competências, finalidades e atribuições, com vistas à efetivação de um agir que 

consolide o cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes em sua indivisibilidade.   
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