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OS CONSELHOS GESTORES
GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PÚBLICAS E OS CONSELHOS TUTELARES
TUTELARES1
UTELARES1

Clicia Maria Leite Nahra

APRESENTAÇÃO

Socióloga da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Mestra em educação pela UFRGS. Email:
cliciamaria32@yahoo.com.br

A qualificação dos conselheiros tutelares representa um avanço para a defesa dos direitos humanos
e de forma mais específica os direitos da criança e do adolescente, assim como suscita a reflexão sobre a
importante contribuição do órgão na proposição de políticas públicas inclusivas. Por isso, a disponibilidade
da informação e acesso ao conhecimento, como a apresentada no Curso de Capacitação de Candidatos a
Conselheiro Tutelar – Eleição 2007, realizada em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, Prefeitura Municipal de Porto Alegre e Câmara Municipal de Porto Alegre
significou um evento de suma importância para a cidade. Os cidadãos que se candidataram a conselheiro
tutelar, e que ascenderam à função através do voto direto puderam, através dos conteúdos desenvolvidos
compreender melhor sua atribuição na complexa realidade a ser trabalhada e, aqueles que não
ascenderam à função, a partir do processo reflexivo desencadeado na capacitação certamente tornaram-se

O texto tem por objetivo apresentar algumas considerações sobre os Conselhos Gestores de
Políticas Publicas, enquanto instâncias criadas a partir de uma concepção de gestão participativa e como
os mesmos se constituem em Porto Alegre. Posteriormente tecemos algumas considerações sobre os
Conselhos Tutelares reconhecendo-os enquanto instâncias criadas em consonância com os pressupostos
dos Conselhos Gestores, isto é, ambas as instâncias visam a fortalecer a cidadania. É preciso ressaltar que,
tanto os Conselhos Gestores quanto os Conselhos Tutelares, tem origem a partir da Constituição de 1988,
que, resultante de um processo de mobilização popular, institui nos seus princípios a descentralização e a
participação popular. No entanto, é preciso reconhecer que embora transcorridos tantos anos, são ainda
estruturas em construção, cuja efetivação enquanto estruturas participativas e de efetivação da cidadania,
depende da correlação de forças que se estabelece no interior da sociedade, podendo constituir-se

agentes de defesa de direitos da criança e do adolescente.
A concretização deste projeto só foi possível através do esforço de um grupo de profissionais que
gentilmente se disponibilizaram a escrever e sistematizar suas reflexões. A idéia de reunir artigos
desenvolvidos pelos palestrantes visa socializar os conteúdos abordados na Capacitação e atingir de forma

enquanto instâncias propulsoras de

uma nova relação entre Sociedade e Estado, ou, ao contrário,

constituindo-se, em [novas] instâncias que apenas

referendam velhas práticas centralizadoras e

autoritárias.

democrática todos os sujeitos que hoje compõe a Rede de Proteção à Infância e Juventude em Porto
Alegre, assim como os demais cidadãos que simpatizam e se unem à causa da infância ou tem interesse
pela área. O leitor encontrará conteúdos sobre a legislação e sua aplicação na defesa de direitos; aspectos
do desenvolvimento infanto-juvenil e suas implicações no cotidiano; a formulação de políticas públicas e o
papel dos conselhos municipais; assim como o tema Conselho Tutelar, atribuições e organização do órgão.
Que esta leitura seja feita com a alma, pois sabemos que todos os que de uma forma ou de outra
passam a ter como pauta cotidiana a defesa dos direitos da criança e do adolescente inevitavelmente
melhoram sua cidade, seu país e o mundo, garantindo assim a todos um futuro melhor.
Alexandre Eurico - Pedagogo (CMPA)
Carmem Suzana da Rocha – Assistente Social (PMPA)
Circe Terezinha Flesch Velleda – Assistente Social (PMPA)

OS CONSELHOS GESTORES DE POLÍTICAS
POLÍTICAS PUBLICAS
Os Conselhos Gestores de Políticas Publicas são canais institucionais, plurais, permanentes,
autônomos, formados por representantes da sociedade civil e poder público, cuja atribuição é a de propor
diretrizes das políticas públicas, fiscalizá-las, controlá-las e deliberar sobre elas, sendo órgãos de gestão
pública vinculados à estrutura do Poder Executivo, ao qual cabe garantir a sua permanência2.
Os conselhos gestores se instauram enquanto instâncias deliberativas e de controle social, a partir
da Constituição Federal de 1988, no bojo de um processo de descentralização administrativa e de
ampliação da participação popular e surgem como instâncias para promover uma mudança na gestão das
políticas públicas a partir de “um novo padrão de relação entre Estado e sociedade, criando novas formas
de contrato social, por meio da ampliação da esfera social pública”3.

Fernanda Kerbes - Psicóloga (CMPA)

1

Palestra proferida no Curso de Capacitação aos candidatos a Conselheiro Tutelar promovido pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre

em 28 de maio de 2007.
2
3

Nahra, Clicia Maria Leite. A representação do executivo municipal nos conselhos gestores de políticas públicas.(mimeo) 2007.
GOHN , Maria da Glória. Os conselhos municipais e a gestão urbana. In SANTOS JUNIOR, Orlando Alves dos. Governança democrática e

poder local. A experiência dos conselhos municipais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan,Fase, 2004 p. 66.
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São espaços públicos que fazem parte da gestão pública, sendo permanentes. É importante

A literatura existente nos informa que, “em Porto Alegre, a vivência do paradigma liberal de

assinalar que, embora ligados à estrutura do Poder Executivo, não são, no entanto, subordinados a ele. Isto

participação remonta aos anos 30, cuja Lei Orgânica então vigente previu a existência dos Conselhos do

é, são autônomos nas suas decisões.

Plano Diretor (1939), de Contribuintes (1948) e o de Serviços Públicos (1951), implantados e em

Os conselhos são constituídos por representantes da sociedade civil e do Estado não pertencendo a
nenhum desses segmentos, isto é, tanto os representantes da sociedade civil quanto do Estado, são co-

funcionamento”1.
A Lei Orgânica de 1971 define os referidos conselhos como órgãos de cooperação governamental
com finalidade de auxiliar a administração na orientação, no planejamento, na interpretação e no

responsáveis pelas decisões tomadas.
Existindo nas três esferas de governo: federal, estadual e municipal, os conselhos tratam de temas
ou direitos específicos e se constituem enquanto instâncias de decisões políticas e não de atendimento.

julgamento da matéria de sua competência, consolidando sua atuação como mecanismo de
assessoramento ao poder executivo2.

São criados por meio de leis e seus regimentos ou regulamentos são definidos pelos conselheiros.

A Lei nº 3607, de dezembro de 1971, em conformidade com a Lei Orgânica, cria e disciplina sete

Diferem na forma como atuam, como se constituem e como incidem na elaboração das políticas públicas,

Conselhos Municipais3 e o Decreto nº 4530 de março de 1973, dispõe sobre a organização e funcionamento

em função da legislação e da correlação de forças que se estabelece no seu interior.

desses conselhos4.

A emergência dos conselhos é importante para a consolidação de uma cultura cidadã, na medida
1

Enquanto a Lei Orgânica de 1971 definiu os conselhos como órgãos de cooperação governamental e

que viabiliza a participação da sociedade civil na elaboração das políticas públicas, bem como constitui um

de assessoramento ao Executivo, a Lei Orgânica Municipal (LOM), de 1990, institucionaliza os conselhos

espaço pedagógico de exercício da participação.

como órgãos de participação direta da comunidade na administração pública, tendo por finalidade “propor,

É importante, no entanto, ressaltar que a participação não tem um fim nela própria, isto é, a
participação não se esgota em si. Assim, o ato de participar adquire sentido quando está vinculado à
construção de um projeto de sociedade. E por se constituírem em espaços onde diferentes projetos estão
representados os conselhos são instâncias de negociação, de disputa, de pactuação e de compartilhamento
de responsabilidade da sociedade civil e do Estado na elaboração das políticas públicas.
Assim, enquanto espaços de participação da sociedade civil e da sociedade política na elaboração
das políticas públicas os conselhos podem se constituir em instâncias que possibilitem a emergência de um
agir coletivo, de uma consciência coletiva, fortalecendo o exercício da cidadania.
Por outro lado, também é importante salientar que a sociedade civil não se constitui num todo
harmônico, estando aí representados diversos grupos sociais que representam diferentes interesses.
Portanto, é preciso reconhecer, nessa nova institucionalidade, não a afirmação /consolidação de
um espaço de oposição entre Estado/sociedade civil, mas de um espaço de participação, em que diferentes
concepções de mundo são disputadas. Nesse sentido, faz-se fundamental a “qualidade da participação”.

fiscalizar e deliberar matérias referentes a cada setor da administração”5.
A LOM, de 1990, portanto, altera substancialmente o caráter dos conselhos, constituindo-os não
mais, apenas como instâncias de cooperação e assessoramento, mas como órgãos deliberativos.
A Lei Complementar n° 267/92 ao regulamentar a implantação dos Conselhos Municipais, reitera o
caráter participativo e deliberativo definido na Lei Orgânica Municipal, reforçando a democracia
participativa como principio da gestão pública.
Em Porto Alegre, com longa tradição associativista, o número de conselhos está bem acima da
média nacional: 17 conselhos, incluídos aí apenas os conselhos temáticos e setoriais ou conselhos gestores
de políticas públicas6.
São definidos por leis municipais tendo a sua dinâmica de funcionamento definida pelos
regimentos internos ‘os quais, após aprovação, por maioria absoluta dos seus membros, serão submetidos
à homologação do Prefeito”.7 Em alguns conselhos na legislação, não consta o caráter deliberativo.
Constituídos por representação do poder público e da sociedade civil, os conselhos, em Porto

Ao concluir, gostaria de enfatizar que a criação dos conselhos possibilitando a participação de

Alegre não são paritários. Em 2005 de acordo com a legislação, existiam 512 cargos de conselheiros sendo

diferentes setores sociais, por si só, não significa que tenha se constituído um Estado amplamente

105 (20,50%) representantes do Poder Executivo Municipal e mais que o triplo da representação, 353

democrático, compreendendo que vivenciamos processos e que muito ainda há a ser construído.
1

QUARTO CONGRESSO DA CIDADE,, Porto Alegre, 2003. Caderno de resoluções.
resoluções Porto Alegre: PMPA, nov. 2003. p. 49
Idem

2
3

OS CONSELHOS GESTORES
GESTORES EM PORTO ALEGRE
Em Porto Alegre, ao longo dos anos, tem se consolidado uma rede de envolvimento e de
participação social que se expressa, também, através dos conselhos municipais.

CM de Contribuintes, C.M do Plano Diretor,CM de Administração de Pessoal,CM dos transportes coletivos,C.M de Turismo;CM de Saúde

e Bem-Estar Social e CM de Compras.
4

A LC 195 /12/1988 assinada no final do governo de Alceu Collares cria 17 Conselhos Populares extinguindo os conselhos existentes.

5

Art. 101 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre.

6

CMAA,COMATHAB,CMAS,COMCET,CMDUA,CMD,CMDH,CMDCA,COMDIM,CME,COMEM,

COMUI,COMJUS,COMAM,COMPAHC,CMS,COMTU
1

Sobre o tema sugerimos a leitura de GOHN, Maria da Glória. Conselhos Gestores e Participação Sóciopolitica.
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conselheiros (68,94%), são originários da sociedade civil. Os 10,56% restantes (54) são representantes da

sujeitos de direitos reconhecendo-lhe prioridade absoluta, bem como sua condição de pessoa humana em

Câmara Municipal, Governo Estadual e Federal.

processo de desenvolvimento, destinando-lhe proteção integral, mantendo-os a salvo de toda e qualquer

Ainda, segundo a legislação, a formação dos conselhos ocorre de três formas distintas: a) as

negligência, discriminação, violência, crueldade, opressão e exploração.

entidades/instituições que deles devem fazer parte estão nomeadas na legislação b) as representações da

O ESTATUTO reafirmando a importância da participação da sociedade civil na defesa da criança e

sociedade civil são indicadas nas conferências ou fóruns específicos e/ou regionais e há uma terceira forma

adolescente cria três novas estruturas: Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos da

de constituição, isto é, a representação é mesclada: c) além dos conselheiros indicados pelo poder público,

Criança e do Adolescente vinculados aos respectivos conselhos (art.88, inciso II e IV) e o Conselho Tutelar

uma parte da representação se faz através da indicação de instituições nomeadas nas legislações, bem

(art.131).

como outra parte é indicada pelos fóruns regionais.

O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente são “[...] órgãos deliberativos e controladores

O eixo de organização dos conselhos gira em torno das reuniões plenárias (assim entendidas
aquelas das quais todos os conselheiros devem participar), e todos a realizam, no mínimo, mensalmente.

das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária, por meio de organizações
representativas, segundo leis federais, estaduais e municipais”. (BRASIL/1990) .

Reuniões semanais e quinzenais também são realizadas, Também, em grande parte dos conselhos, além

Os fundos são responsáveis pela administração das verbas destinadas à criança e ao adolescente e

das reuniões plenárias, ocorrem reuniões executivas, e alguns se organizam, também, em

devem ser vinculados aos respectivos Conselhos dos Direitos, que definem o emprego da dotação

comissões/câmaras temáticas.

orçamentária.

Os conselheiros têm um mandato de dois anos, com exceção do Conselho de Educação cujo

E o Conselho Tutelar (art.136), cuja finalidade central é zelar pelo cumprimento dos direitos das

mandato é de 6 anos. Uma reeleição é permitida em todos os conselhos, contudo, em alguns, é possível até

crianças e dos adolescentes, conforme enunciados no ECA. Portanto, o Conselho Tutelar, o Conselho da

duas.

Criança e do Adolescente, e o Fundo fazem parte de um todo que visa a garantir os direitos da criança e do
A escolha dos presidentes dá-se de distintas formas: em três conselhos a lei que os cria define que

adolescente num novo paradigma que se estabelece a partir do ECA que é o da proteção integral.

o presidente é o secretário municipal. Em dois a escolha é feita exclusivamente pela sociedade civil e em
um somente os representantes dos fóruns podem candidatar-se. Em onze conselhos, todos os conselheiros

O CONSELHO TUTELAR

votam e podem ser votados.

O Conselho Tutelar é um ente público, pertence às estruturas do Estado assim como os conselhos

De uma forma bastante sintética buscamos apresentar algumas considerações acerca do que são os
conselhos gestores, da forma como se organizam, bem como da importância dos mesmos na consolidação

municipais. Da mesma forma, é permanente, isto é, independe da vontade de governos criá-los ou não.
Surge no mesmo paradigma da criação dos conselhos municipais, na lógica de descentralização, da

de uma gestão pública participativa e democrática. A seguir apresentamos algumas considerações acerca

participação e da efetivação da cidadania, ensejadas na Constituição e detalhadas no Estatuto da Criança e

dos Conselhos Tutelares, que embora, como já dito anteriormente está alicerçado nos mesmos

do Adolescente (ECA).

pressupostos dos conselhos gestores tem uma dinâmica e objetivos distinto destes.

Os conselhos tutelares, assim como os conselhos gestores, não se configuram enquanto entidades
de atendimento (previstas no art. 90 do ECA).

O ESTATUTO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA),
(ECA), O CONSELHO DA CRIANÇA
CRIANÇA E ADOLESCENTE E
O CONSELHO TUTELAR

Tem por atribuição zelar pela garantia dos direitos da criança e adolescente expressos no ECA
reafirmando a Doutrina da Proteção Integral.

No Brasil, em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei federal normatizou a Doutrina

Para zelar por estes direitos, tem as suas atribuições definidas em lei, entre outras, aplicar

de Proteção Integral que instaurou uma lógica em que a criança e o adolescente passam a ser vistos como

medidas de proteção às crianças e adolescentes previstas no art. 1O1, I a VII e medidas aplicáveis aos pais

sujeitos de direitos.

ou responsável elencadas no art. 129, I a VII.

O Estatuto assegura às crianças e adolescentes todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, (Direito à vida e à saúde, Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, Direito à Convivência

O Conselho Tutelar zela pelos direitos, mas não desempenha funções do assistente social, do
pedagogo,do professor, do psicólogo, e tampouco substitui o papel dos pais.

Familiar e Comunitária, Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, Direito à Profissionalização e à

São instâncias de ordem pública, e que tem as suas finalidade e atribuições definidas em leis. Não

Proteção no Trabalho) além de proteção integral visando a proporcionar o desenvolvimento físico, mental,

é da competência do conselho determinar como devem as crianças e adolescentes serem educadas. Se

moral e social em condições de liberdade e dignidade. O estatuto afirma a condição jurídica da C/A como

sob esta ou aquela crença, esse ou aquele valor. Essas são atribuições que competem aos pais enquanto
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responsáveis pelos filhos. Os conselheiros não podem e não devem sobrepor-se a essa responsabilidade.

controle social através da participação popular, democratizar as estruturas de poder e fortalecer uma

Podem e devem intervir, sim, sempre que os direitos reconhecidos no ECA, forem ameaçados ou violados,

cultura de defesa de direitos, de cidadania. A efetivação desses propósitos é o desafio, ainda hoje, posto a

pela sociedade, pelo Estado, pelos pais ou responsável, ou ainda em razão da propria conduta da criança e

todos nós.

do adolescente.
Causa estranheza, portanto, quando em recente pesquisa1 realizada junto à conselheiros , mais de
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Não existem verdades absolutas e sim processos construídos historicamente

que se fazem

Tendências. Canoas, Ed. Ulbra, 2002.

hegemônicos ou pela força (física, ideológica) ou pela persuasão, pelo convencimento, pela efetivação do

_______________________. A representação do executivo municipal nos conselhos gestores de

bom debate e das boas práticas.

políticas públicas. Porto Alegre, 2007,(mimeo).

A disputa pelo poder é uma luta legitima, quando instaurada pela disputa de um projeto, com vistas

PORTO ALEGRE. Lei Municipal n° 3607. 27 de dezembro de 1971

a torná-lo hegemônico. É preciso fazer a boa disputa explicitando os projetos, agindo na concretização

PORTO ALEGRE. Lei Municipal n° 267.16 de janeiro de 1992

desse projeto, conquistando aliados a esse projeto.

PORTO ALEGRE. Lei Orgânica do Município de Porto Alegre. 3 de abril de 1990

As práticas autoritárias, clientelistas, patrimonialistas, de compadrio não se rompem apenas pela
emergência de uma nova legislação, ou de um novo paradigma. A emergência de uma nova legislação é

QUARTO CONGRESSO DA CIDADE, Porto Alegre, 2003. Caderno de resoluções. Porto Alegre:
PMPA, nov. 2003. p. 49

importante porque coloca na ordem do dia a discussão sobre o novo, o diferente. Ao mesmo tempo,
instaurar novas práticas, novas atitudes consoantes com novos modos de pensar não se efetivam de uma
hora para outra, ou mesmo em anos. São processos que dependem de disputa, de construção de
hegemonia, onde forças adversas se confrontam e se antagonizam.
Na produção de conhecimento e na prática cotidiana do conselho e de toda a rede de proteção é
onde se afirma, se consolida e se institui o Conselho Tutelar enquanto instância vinculada a PROTEÇÃO
INTEGRAL
Finalizando é preciso reafirmar que tanto os Conselhos Tutelares quanto os Conselhos Gestores de
Políticas Públicas são instâncias criadas pela pressão dos movimentos sociais, com o objetivo de ampliar o

1

BRAGAGLIA. Mônica. Relatório Técnico. Diagnóstico e Análise comparativa do Conselho Tutelar de Porto Alegre. Pesquisa financiada por

FAPERGS e ULBRA. Ano 2005.
2

Correio do Povo. Anistia vê globalização das violações. 24 de maio de 2007
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O ACESSO À JUSTIÇA COMO
COMO DIREITO HUMANO

não-governamentais, na denúncia, defesa e exigibilidade dos direitos; os Estados em assegurar o
cumprimento das medidas de proteção à luz do interesse superior da criança e que para tanto deve-se

Elizabeth dos Santos Masera

aplicar as garantias do devido processo e a proteção judicial efetiva que se fizer necessário quando da

Pedagoga – Ulbra/RS, Promotora Legal Popular, ex-conselheira tutelar (1998/01).

ameaça e/ou violação dos direitos definidos em lei, o que necessariamente afeta a discricionariedade do
Estado ao decidir sobre assuntos em que se discute os direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

A Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989) é o tratado
mais completo de direitos humanos – na medida em que dá conta de todos os direitos civis, políticos,

COMO TRANSFORMAR UM PRINCÍPIO EM PRÁTICA?

econômicos, sociais e culturais da criança. A Convenção enfatiza que todas as crianças são detentoras de

Falarmos de direitos quando estamos vivenciando provavelmente um retrocesso jamais visto pela

direitos, e que seus direitos envolvem aspectos de suas vidas. Aplicando-se a todos os seres humanos com

humanidade, pois não partilhamos de nenhum valor que não a especulação. Podemos observar que não há

menos de 18 anos de idade.

valor ético que determine o funcionamento de nossas sociedades.

Dentre seus princípios destacamos o artº 3 que trata do “interesse superior da criança” que deve

O processo neoliberal de especulação financeira que estamos sujeitados acredita ser isento de

ter primazia em todas as decisões relativas a crianças, adotadas por instituições públicas ou privadas de

valor, pois reflete o interesse do mercado e do único sistema existente, por mais paradoxal que possa

proteção social, por tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos.

parecer, o neoliberalismo não propõe nenhum modelo de Estado, nem liberal nem socialista, simplesmente

O princípio do agir para o interesse maior da criança diz respeito a qualquer processo decisório que
envolva meninos e meninas, incluindo a movimentação e a alocação de recursos. O interesse superior da

falam em um Estado Mínimo, que podemos definir como nada, ou seja, sem identidade, mas com uma
concentração da riqueza que deveria pertencer a todos que causa grandes catástrofes sociais.

criança não é a única preocupação quando são tomadas decisões que afetam as crianças, mas eles devem

Estamos no limite de uma barbárie, pois capital e economia não estão sujeitos a qualquer

estar entre os primeiros aspectos a serem levados em consideração, e devem ter um peso maior – inclusive

ordenamento jurídico, pois este depende de um Estado e a partir deste a materialidade consolidada na

em relação aos interesses dos adultos. É fundamental que aqueles que estejam encarregados de tomar

Constituição soberana. Este processo de desconstituição da soberania em nome de uma economia resulta

decisões levem em consideração os anseios e a visão de mundo da criança no momento de determinar

numa total ausência de capacidade normativa para regular o próprio mercado, aliados a uma falta de ética

quais seriam os interesses das mesmas.

que se estende a todos os setores da sociedade, atingindo também os seres humanos.

Os Estados que ratificaram a Convenção de Direitos da Criança devem obrigação legal à mesma, e

Mesmo em tempos tão paradoxais devemos ter presente que a visão de um modelo de Estado

assumiram o compromisso de tomar todas as medidas legais, orçamentárias, administrativas, e outras, a

como único provedor das necessidades coletivas, esta ultrapassada, devemos pensar em outra forma que

fim de implementá-la, o que inclui disponibilizar o máximo de recursos. Os Estados são os principais

seja de acordo com o desafio que estamos enfrentando com um quadro mais geral de sustentabilidade,

responsáveis pela garantia dos direitos contidos na Convenção. Assim, tem a responsabilidade de criar

embora cheio de contradições, com avanços e recuos, mas resgatando a utopia de que ainda podemos

legislação, quadro de políticas e de fornecer recursos, de forma a garantir que os direitos da criança sejam

reconstruir a sociedade evitando resumir nossa existência a simples consumidores alienados.

exercidos. A Convenção considera pais, famílias e comunidades como os principais responsáveis pelo

O Estatuto da Criança e Adolescente estabelece direitos de sobrevivência e desenvolvimento,

cuidado das crianças, protetores e guias de meninos e meninas, eles têm responsabilidades para com estes

direito inerente à vida e que o Estado deve garantir, o máximo possível, a sobrevivência e desenvolvimento,

sujeitos de direitos.

de modo que crianças e adolescentes possam contribuir para uma sociedade tolerante e pacífica.

O Brasil como signatário da Convenção promulgou a Lei 8.069 em 13 de julho de 1990 o Estatuto da

O desenvolvimento da criança e do adolescente, dentro desse contexto, abrange uma vasta gama

Criança e Adolescente, preconiza a doutrina baseada nos direitos humanos internacional, denominada

de aspectos – incluindo seu desenvolvimento físico, mental, cultural, espiritual, moral e social. Ele

“doutrina da proteção integral”, a qual tem seu fundamento no reconhecimento das crianças como sujeitos

pressupõe que estes sujeitos de direitos tragam consigo o potencial para seu próprio desenvolvimento. No

de direito, o que permitiu deixar para trás a “teoria da situação irregular”. Neste sentido, a Convenção

entanto, devem viver em ambiente livre, seguro, protetor e estimulante para desenvolver seus próprios

sobre os Direitos da Criança, constitui a base e eixo principal da nova doutrina.

potenciais. A criação deste ambiente é, de forma inequívoca, responsabilidade primordial do Estado.

O reconhecimento efetivo dos direitos das crianças exige um grande movimento social e cultural,

Assim concebemos um sistema legal que preconiza a responsabilidade estatal em contradição ao

não bastando um “marco legislativo adequado”, neste diversos agentes tem um papel fundamental: a

sistema econômico que estabelece a menos valia onde a cada minuto nos individualiza e minimiza o Estado

sociedade civil, quanto à educação e promoção dos direitos da criança em todos os níveis; as organizações

responsável por prover direitos sociais de criança e adolescentes conforme a doutrina da proteção integral.
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Ora, se a humanidade se constrói com os demais homens, não é um exercício individual. Portanto,

O IMPACTO DA APLICAÇÃO
APLICAÇÃO DA MEDIDA DE PROTEÇÃO
PROTEÇÃO DE
DE ABRIGO

envolve essencialmente um processo de modelação e de aprendizagem, desde os sentimentos mais

Marília Filgueras Fischer Menezes

simples de prazer e dor aos mais sofisticados. Tudo passa por processos pedagógicos, de ensaio e erro, de

Assistente social da Fundação de Proteção Especial, especialista em terapia familiar (CAP/UFRGS) e

acomodação, de assimilação, etc.
Aprender é um componente essencial e estrutural da vida do ser humano. Nascemos humanos,

psicologia social (Universidade Popular de La Boca/Argentina), Mestre em Ciências Sociais Aplicadas

mas, como diz Savater, isso não basta! Temos que chegar a sê-lo, ou seja, nascemos para ser humanos. Ser

(UNISINOS)

humano, numa sociedade com muitos elementos desumanizantes é sempre uma arte. Envolve crenças,
hábitos, valores, costumes, estilos de vida, mitos e realidades.

Este artigo objetiva contribuir com os conselhos tutelares a acerca da aplicação da medida de

A busca permanente de realização humana, em todas as dimensões e perspectivas, deve ser uma

proteção de abrigo, explicitando a cultura de institucionalizar crianças e adolescentes ao longo da historia e

preocupação fundamental. Na verdade, é preciso encontrar significados naquilo que fazemos! É preciso

o impacto desta medida na vida destas crianças/adolescentes e familiares, apontando a necessidade de

crer naquilo que ensinamos! É preciso apropriar-se da melhor forma possível do conhecimento e trabalhar

construção de políticas públicas que garantam o direito à convivência familiar e comunitária.

por uma causa que justifique o nosso existir.
DO INTERNATO AO ABRIGO
ABRIGO
O CONSELHO TUTELAR COMO
COMO FERRAMENTA DE ACESSO
ACESSO À JUSTIÇA

O Estatuto da Criança e adolescente (ECA, lei 8069) contempla um importante avanço da discussão

O princípio do interesse maior da criança para ser transformado em realidade, passa, em minha

ocorrida há algumas décadas pela sociedade, no que tange a garantia, proteção e fiscalização dos direitos

opinião, como o principal elemento de dedicação da ação de um conselheiro tutelar, a função a qual se

da criança e adolescente no país. Dentre elas podemos apontar a criação do conselho tutelar, órgão

destina exige estudo constante do Estatuto uma vez que para se efetivar direitos é necessário que se lide

autônomo que tem atribuições de grande relevância social, visto que seus membros, em tese, estarem

com a complexidade da lei que sistematicamente passa pelo teste de sua flexibilidade.

mais próximos da realidade local, comunitária e da dinâmica das vidas das crianças/adolescentes e suas

Como o desafio deste artigo é abordar o Capítulo VI – Do Acesso à Justiça, entendo que para tal
embora esteja especificado no Art.º 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria

famílias.
Sendo assim a medida de proteção em abrigo só deve ser aplicada quando todos os recursos

Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos e demais incisos. Quem

forem esgotados, pois ela acarretará numa ruptura de vínculos, seja familiar ou comunitário, ingressando a

vivenciou a função de conselheiro(a) tem presente a distância entre a realidade e a letra fria da lei.

criança e adolescente em um espaço/abrigo, que por melhor que funcione é um ambiente hostil.

Quando dos atendimentos no Conselho Tutelar muita das demandas estão relacionadas à falta de
discernimento do público usuário para se relacionar com as instâncias ligadas ao Poder Judiciário, para
grande parte da população, Promotor e Juiz são a mesma “coisa”, ou seja, não sabendo diferenciar.

Ao afirmar isto se faz necessário compreender como foi tratada a questão da criança e adolescente
ao longo da história no Brasil.
Em primeiro lugar, o atendimento as crianças e adolescentes foi tratado como sendo uma

Assim o Conselho Tutelar funciona como a única porta de acesso para um diálogo de iguais o que

benevolência e não como direito. Caridade para alguns e para outros (adolescentes) caso de polícia. Havia

acarreta uma acumulação de tarefas que muitas vezes seria da Defensoria Pública para orientação e

uma crença de que institucionalizando–os seriam reformados e devolvidos à sociedade sendo que a culpa

encaminhamentos, no entanto a população não contemplada naquele serviço demanda idas e vindas ao

desta situação era da família, como se não fizessem parte de uma dinâmica político-social. Este tipo de

Conselho ficando muitas vezes este resolvendo situações dos encaminhamentos da defensoria.

concepção perdura desde o Império e teve seu auge no código de menores (1927), surgindo como resposta

Na tentativa de otimizar este tipo de atendimento passa a ser um expediente encaminhado ao
Ministério Público para continuidade do esgotamento da ação do Conselho Tutelar que via de regra traduz-

de atendimento às crianças e adolescentes modelos asilares como as confrarias, irmandades, Santas Casas,
orfanatos, etc. para atender os ditos abandonados e delinqüentes juvenis.

se em uma legítima guerra de papéis (ofícios) de comunicação de pedidos de providências ou informações

A FUNABEM e suas FEBEM, no ano de 1964, introduziu em sua política uma metodologia

sobre o caso, o que otimistamente pode levar meses ou anos os encaminhamentos pois normalmente é

biopsicossocial, na qual se pretendia modificar comportamentos pela educação e reclusão. No RS estes

refeito pelo MP encaminhamentos realizados pelo Conselho.

modelos e equipamentos encontravam-se bem longe dos olhos de parte da sociedade, eram lugares de
difícil acesso, em zonas rurais, grandes institutos que atendiam em média 100/120 crianças e adolescentes.
A metodologia se fixava no controle social, através de práticas
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disciplinadoras e clínicas, ou seja, os

problemas destas crianças e familiares pobres eram psicológicos/psiquiátricos, usando a partir de

Neste contexto de desarticulação das políticas e rede de atendimento o imediatismo e urgência do

diagnósticos, o uso de medicações psicotrópicas em grande escala para controlar e acalmar conflitos que

clamor público quanto a temática da criança e adolescente ressuscita programas de atendimento para uma

emergiam. Como a família era considerada “culpada” e destituída do poder familiar, logo sua presença

vida institucionalizada e não programas que atendam a família em suas particularidades e em seu local.

nestes equipamentos não era bem vinda.
Tratando-se de família, estas que na maioria se encontrava em situação de pobreza, tinha como

ABRIGO COMO MEDIDA DE
DE PROTEÇÃO

conseqüência da institucionalização o esfacelamento da sua prole, pois os modelos de atendimentos se

Por outro lado, o abrigo tem sua importância no sistema de proteção Parte-se do princípio que ele

davam por tipologias e categorizações, os ditos critérios de ingressos: sexo, idade, doenças físicas, mentais,

existe e tem sua representação social que lhe dá legitimação e por isso é importante se discutir os modelos

deficiências múltiplas, bem como a transferência de instituição para instituição que era uma prática

de atenção institucionalizada que são oferecidos às crianças e adolescentes na atualidade, bem como a

aceitável, que ajudou a reproduzir abandonos, traumas, estigmatização, bom/mau em nome do

aplicação desta medida, seja pelo Conselho Tutelar ou Judiciário.

funcionamento institucional ou de um parecer técnico.

O abrigo é um equipamento da assistência social e não uma política pública, ele é parte de um

Com o advento do ECA (1990), fruto de mobilização popular, bem como a implementação da LOAS

sistema de proteção que para cumprir com seu papel de proteção precisa contar com a intersetorialidade

e do SUAS, a família toma visibilidade e centralidade no debate público, por ter sido constatado que os

das demais políticas públicas (saúde, habitação, assistência social, educação, segurança, etc.). Ele não é um

modelos de atendimento vigentes não davam conta da realidade e dada a importância desta na formação

fim em si mesmo. Apresenta um caráter de moradia provisória, lugar de morar, para proteger e acolher.

e constituição do sujeito. Assim se impõem a todos a necessidade do reordenamento institucional, de

Portanto, não é o lugar para se tratar de drogadição, problemas psicológicos/psiquiátricos, de conduta. Ele

modo que promova e garanta os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, assim como os direitos

não é uma clínica especializada, de reabilitação, orfanato, confinamento e lugar para disciplinar

das famílias em terem consigo seus filhos. A responsabilidade agora é de todos, Estado, município, ONGs e

adolescente.

sociedade.

O abrigo constitui-se em uma medida de proteção excepcional e provisória aplicada a qualquer

Importante reconhecer que todos estamos identificados com modelos de família idealizada ou
burguesa. Este modelo tem permanecido como parâmetro para avaliar, diagnosticar e enquadrá-las em

criança e adolescente violado ou ameaçado em seus direitos básicos, seja por omissão do Estado, pela falta,
omissão ou abuso dos pais/responsáveis, ou em razão de sua conduta, (art.98 ECA).

padrões de normalidade e afetividade. Urge revermos nossos conceitos/preconceitos quanto aos arranjos
familiares existentes bem como refletir acerca das transformações que esta vem sofrendo.

O abrigo, quando bem compreendido na sua função de proteger, depois de esgotadas a aplicação
das demais medidas de proteção, (artigo 101, I, II, III, IV,V, V)deveria ser utilizado como última alternativa

As famílias são mais capazes e competentes do que imaginamos até porque não existe família

por parte do conselho tutelar e judiciário, aplicado em casos de extrema necessidade a fim de cessar o

ideal, As famílias que se encontram em vulnerabilidade social necessitam ser fomentadas e ajudadas nas

dano, (violência, física, sexual, negligência severa, abandono total e situação de risco pessoal), desde que a

suas competências para que possa dar conta de seus filhos. Um dado inegável é que as famílias que têm

criança e o adolescente não tenham na sua rede familiar e comunitária, um responsável por ela. O

seus filhos em abrigos advém de situações decorrente das faltas: de moradia adequada, de trabalho, de

conselheiro tutelar deve então explorar intensamente a rede familiar e comunitária (irmãos, pai, mãe, avós,

acesso a saúde, ou seja, da inacessibilidade as políticas públicas.

tios, vizinhos, padrinhos, madrinhas, amigos, etc.).

O tensionamento desta situação leva muitas vezes o conselheiro tutelar a abrigar a

Constata-se que a prática de “abrigar” ainda é muito presente, seja pela ausência de políticas,

criança/adolescente, sendo a medida de abrigo utilizada como meio de acessar as políticas públicas,

vagas/acesso aos programas sócio-familiar entre outros, seja por uma cultura de institucionalizar as

conforme ilustra a fala de um conselheiro “que pelo menos no abrigo ele tem comida, cama, vai a escola,

diversas expressões da questão social.

faz tratamento psiquiátrico, etc”.

Há também neste cenário a fragilidade da rede de proteção, são poucos movimentos de diálogo

Esta realidade põe em risco o ECA, uma vez que ele acaba por sofrer diversas interpretações,

entre

estes

na

construção

conjunta

de

ações.

Vários

recursos/equipamento

correndo-se o risco de apenas mudar o nome dos motivos de ingresso em abrigo principalmente quanto a

criança/adolescente/família, mas ninguém se sente

“negligência familiar”, que acaba por gerar uma série de conceitos (politicamente corretos) que mais

responsabilidade/tarefa/desafios/avaliações sendo os familiares partícipes do processo.

a

responsável. Trabalhar em rede pressupõe co-

atrapalham do que ajudam na resolução da conflitiva. Diversos autores/pesquisadores que vem estudando
a política de atenção à infância vem chamando a atenção para os riscos destas interpretações do ECA, seja
por parte do Judiciário, Ministério Público, Conselhos Tutelares, Instituições de abrigo, etc.
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O IMPACTO DA ABRIGAGEM
ABRIGAGEM

Entretanto nos deparamos com formulação de políticas e serviços descolados da realidade local e

Diversos estudos, nas mais diversas áreas do conhecimento, realizados acerca de crianças e

no viés da institucionalização. Criam-se programas de atendimento social que não atingem as demandas

adolescentes internados/abrigados mostram que o impacto desta ação na vida destes sujeitos tem sido

das famílias, necessitando então ampliar um trabalho efetivo, não só técnico, mas com a participação

mais negativos do que positivos.

comunitária, de maneira que a família seja acessada por estes e não esperar que esta que se encontra em

O abrigo, quando utilizado apropriadamente e funcionando dentro do que preconiza o ECA (art.92)
pode oferecer, através dos seus operadores, um ambiente continente e afetivo que ajude as crianças e
adolescentes na sua estruturação interna/externa, contribuindo na inserção destes na vida comunitária,
educacional, profissional, na sua autonomia e se possível, no retorno à convivência familiar.
Entretanto tem sido percebido

que crianças e adolescentes que se encontram nos abrigos

apresentam uma série de dificuldades e sofrimentos, uma vez que estão em um ambiente que não lhe é

estado de pauperização, (muitas em níveis sub-humanos) vá até ao CRA, unidade de saúde, na escola, na
sala do assistente social, do psicólogo, etc.
Deveríamos ter equipes de trabalho itinerantes, com apoio dos conselheiros tutelares, lideranças
comunitárias e demais integrantes da rede de proteção, que se aproximem cada vez mais destas famílias
que se encontram em vulnerabilidade social, muitas delas colocando em risco o cuidado com sua prole.
Desta maneira se torna possível um espaço de escuta, de interlocução e de entendimento das reais

familiar, de caráter artificial, com pessoas cuidadoras desconhecidas, que exercem o trabalho de maneira

demandas

rotativa (diversos trabalhadores se alternam nos cuidados).

políticas/programas, reconhecendo e fortalecendo ao mesmo tempo, os aspectos valiosos, mesmo que em

Nestes abrigos ainda predomina uma cultura menorista, de cunho assistencialista que reproduz

destes

sujeitos,

podendo

assim

auxiliá-los,

traduzindo

suas

necessidades

em

alguns momentos contraditórios, de cada situação e convivência familiar.

com os abrigados e seus familiares relações de favor e não de direito. Muitos destes equipamentos

Antes de abrigar crianças e adolescentes, o conselho tutelar deverá realizar as abordagens, visitas,

funcionam no amadorismo, na boa vontade e com interpretações equivocadas quanto ao ECA. São

entrevistas necessárias, discutir o caso em colegiado e com sua rede social, requisitando serviços e

ambientes assépticos ou desorganizados, onde situações de negligência e relações sem afetividade

controlando o atendimento dos mesmos. Caso se justifique a medida de proteção em abrigo, o conselho

também ocorrem.

tutelar deverá manter a junto às equipes do abrigo, através de discussão e participação no plano de

A vida nestes lugares na maior parte do tempo é triste, as relações e manifestações de sentimentos
nem sempre são valorizados. A solidão, depressão e a saudade da família são situações que afligem estas
crianças/adolescentes.
Observa-se no cotidiano do abrigo um

atendimento com vistas ou não ao retorno familiar, mantendo assim o acompanhamento da criança e
adolescente, neste equipamento, uma vez que é transitória.
Diante deste contexto onde faltam políticas e serviços de retaguarda para a efetivação da garantia

superdimensionamento dos aspectos que não são

de direitos de crianças e adolescentes, a medida de proteção em abrigo é vista como uma “alternativa de

considerados como bom ou aceitável, tais como, as condutas rebeldes, comportamentos agressivos,

atendimento muito sedutora”, mas não podemos esquecer que é a medida mais extrema, que quando mal

sexualidade, dependências químicas e deficiências destes sujeitos.
Prevalece nestes espaços o olhar sobre a “doença”, o desvio, e não sobre os aspectos de vida e de
saúde, contribuindo para que as práticas de transferências de abrigo ocorram por estes motivos. Muitos
atendimentos em abrigos são padronizados e tem como princípio a igualdade e não a diferença.
Há um choque cultural que dificulta a socialização em outros espaços, pois as crianças/adolescentes
carregam estigmas e rótulos por morarem em abrigos, tais como: os abusados e/ou abandonados, o

aplicada às conseqüências na vida destas crianças/adolescentes/famílias são as piores possíveis, pois é tão
impactante que pode tornar-se mais num ato de violação de direitos do que propriamente numa proteção.
Entretanto não podemos perder de vista, principalmente quando avaliamos as situações de
inúmeras famílias, que esta prática de encaminhar crianças aos abrigos tem sido pensada para alguns
“tipos”, ou seja, para crianças e adolescentes pobres, pois para os “outros” outras alternativas e acessos se
constrói.

maltratado pela mãe, o infrator, por exemplo, revitimizando-os e nem respeitando a subjetividade do
sujeito em condição de abrigagem.
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“A mãe (não necessariamente a própria mãe do bebê) suficientemente boa é a que faz uma
adaptação ativa às necessidades do mesmo, uma adaptação ativa que gradativamente diminui, de acordo
com a crescente capacidade do bebê de suportar as falhas na adaptação e de tolerar os resultados da
frustração.” (Winnicott 1)

A tarefa de escrever sobre o desenvolvimento humano principalmente focado no que diz respeito
às crianças e adolescentes na atualidade contemporânea é tão importante quanto a iniciativa do município
de Porto Alegre em realizar uma capacitação prévia para os possíveis candidatos a conselheiros tutelares,
cidadãos constituídos por esta cidade. Os efeitos dessa ação cidadã e responsável são diretas, tendo em
vista a possibilidade multiplicadora de informações importantes com relação a cuidados realmente
necessários as crianças e adolescentes em desenvolvimento.
Cuidar de uma criança, no sentido mais amplo do termo, significa comprometer-se com um tempo
e um espaço que possibilite um viver criativo. Significa “olhar” para um ser em desenvolvimento e
reconhecer nele um potencial orgânico e emocional para desenvolver-se protegidamente. Protegido não
significa sufocante, por isso o termo “suficientemente boa” da epígrafe, que vai nos remeter a uma
condição de equilíbrio entre frustração e gratificação das necessidades orgânicas e emocionais do ser
humano desde bebê. “Mãe suficientemente boa” é aquela que gratifica e frustra seu bebê “na medida
certa”. Sabemos que não há uma medida certa, mas uma “mãe”(qualquer pessoa que desempenha este
papel - ambiente cuidador) deve permitir-se mostrar como um cuidador que cuida, protege e gratifica e, ao
mesmo tempo, o que interdita, proíbe e frustra. Sem falar que um cuidador também pode (e deve) mostrar
que é falho, pois nas falhas do ambiente que lhe cuida, é que o bebê é convidado a rumar para uma
constituição de sua individualidade criativa.
Metaforicamente como um leque o desenvolvimento humano desde o nascimento até o momento
adolescente vai abrindo-se em novas realidades que o complexizam e comprometem o indivíduo a superar
uma fase anterior.

1
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A forma que escolho para abordar mais especificamente o desenvolvimento humano aqui neste
texto é apresentando as fases do desenvolvimento baseando-me em dois referenciais teóricos: o

ativos buscando adaptar-se ao seu ambiente, mais que passivos escravos dos impulsos, por isso os aspectos
sociais e culturais interessaram tanto a este autor.

psicanalítico e o piagetiano. É muito difícil prescindir de uma visão maturacionista para pensar e organizar
didaticamente o desenvolvimento humano para estudo.
No início, há um desejo inconsciente ou conscientizado de que a espécie humana permaneça, um
imperativo biológico que se mescla com um desejo de encontrar a plenitude, realização e continuidade.

A primeira fase do desenvolvimento psicossexual infantil é chamada Fase Oral-Sensorial e o conflito
básico seria o de confiança x desconfiança (0 - 1 ano). A zona erógena predominante é a boca (alimentação)
e as relações com o ambiente cuidador é que vai balizar se o “mundo” (ambiente cuidador) é confiável ou
não para este indivíduo se desenvolver.

Num primeiro momento, Período Pré-Natal e Nascimento, o corpo da mãe serve como espaço para que a

A segunda fase psicossexual é chamada Fase Muscular-Anal, na qual a descoberta do controle

criança se desenvolva biologicamente (gestação), portanto os fatores ambientais influenciam

esfincteriano anal torna-se uma fonte de interação substancial com o mundo externo e os movimentos de

significativamente nesta fase e inclusive de como emocionalmente esta mãe está passando por esta

retenção e expulsão formam substratos personais tais como auto-controle, rigidez, obsessividade e

experiência, de maneira prazerosa ou traumática. O momento do nascimento é muito importante, pois há

sentimentos de perseguição. O conflito básico, neste momento, é autonomia x vergonha e dúvida (1 - 3

uma ruptura de um estado para outro. De um estado de dependência integral do corpo da mãe o bebê infla

anos).

pela primeira vez os pulmões e começa sua trajetória unitária. Nascemos para morrer, esta não é uma frase

Ingressando num período também chamado de Segunda Infância, no âmbito cognitivo (Piaget),

trágica ou apenas de efeito. Entre nosso nascimento e nossa morte há um espaço, um espaço de vida onde

inicia-se o Estágio pré-operacional, mais ou menos de 2 a 6 anos: a criança desenvolve a capacidade

devemos buscar sentido e realização plena.

simbólica; "já não depende unicamente de suas sensações, de seus movimentos, mas já distingue um

A seguir, na Primeira Infância, o recém-nascido depende da amamentação e de todos os cuidados

significador (imagem, palavra ou símbolo) daquilo que ele significa (o objeto ausente), o significado". Para a

do ambiente em que vive. Não podemos esquecer que até possuirmos um nível mínimo de relativa

educação é importante ressaltar o caráter lúdico do pensamento simbólico. O brincar, não apenas o

independência, somos da espécie mais dependente, inclusive logo depois que nascemos. Um potrinho,

brinquedo, entra neste cenário como potente elaborador de conflitos e capacitador de formação de

numa questão de horas após nascer, está de pé e mamando na mamãe égua. O bebê humano não

vínculos concretos e simbólicos.

sobrevive se não é cuidado por outro.

Este estágio pré-operacional caracteriza-se pelo egocentrismo: isto é, a criança ainda não se mostra

1

Para Piaget , este momento inicial do desenvolvimento caracteriza-se por sensação e motilidade.

capaz de colocar-se na perspectiva do outro, o pensamento pré-operacional é estático e rígido, a criança

Aproximadamente dos 0 aos 2 anos: a atividade intelectual da criança é de natureza sensorial e motora

capta estados momentâneos, sem juntá-los em um todo; pelo desequilíbrio: há uma predominância de

(Período Sensório-Motor). Acredita-se que a criança ainda não representa mentalmente os objetos. Sua

acomodações e não das assimilações; pela irreversibilidade: a criança parece incapaz de compreender a

ação é direta sobre eles. Essas atividades serão o fundamento da atividade intelectual futura. A estimulação

existência de fenômenos reversíveis, isto é, que se fizermos certas transformações, somos capazes de

ambiental interferirá na passagem de um estágio para o outro. Neste período também já ocorre início do

restaurá-las, fazendo voltar ao estágio original, como por exemplo, a água que se transforma em gelo e

amadurecimento dos precursores da linguagem, por isso é importante estimular sempre o bebê em todas

aquecendo-se volta à forma original.
No que diz respeito ao desenvolvimento da personalidade e social (Freud e Erickson) é o momento

as áreas do desenvolvimento.
No que diz respeito ao desenvolvimento da personalidade e social, baseado nos referencias

da Fase Fálica. A zona erógena predominante é a dos genitais, a diferenciação sexual de gêneros é

psicanalíticos de Freud2 e Erickson3, encontramos as fases do desenvolvimento psicossexual e psicossocial,

percebida mais evidentemente neste momento, e por isso que, também nessa fase, ocorre o chamado

respectivamente. Impossível não pensá-las interconectadas entre si. Freud pensou as fases psicossexuais

Complexo de Édipo, pois a diferença masculino/feminino evidencia-se e há um “apaixonamento” pelo

tendo em vista a predominância de determinada zona erógena biológica que nos remeteria a explicações

cuidador (ou representante deste) do sexo oposto. O conflito básico aqui é: iniciativa x culpabilidade (3- 6

metapsicológicas do desenvolvimento emocional infantil como grande motor para fixações e configuração

anos). Depois desta fase, Freud acreditava que o indivíduo ingressava, por força da repressão dos instintos

de aspectos personificadores do indivíduo na fase adulta. Eric Erickson postulava que as pessoas são seres

sexuais após o período edípico, num período chamado de latência, no qual regras e leis encontrariam maior
propriedade para serem respeitadas e compreendidas, paradoxalmente uma proibição que permite. Neste
momento também é quando acontece o início da escolarização formal (no Brasil, o Ensino Fundamental). A

1

PIAGET, Jean. Epistemologia Genética. 2 ed. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2002.

2

FREUD, Sigmund. Edição Eletrônica Brasileira das Obras Psicológicas Completas.
Completas Imago. c1969. CD-ROM.

3

ERICKSON, ERIK H. Infância e Sociedade.
Sociedade Rio de Janeiro: Zahar, 1971.
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maturidade neuro-biológica-emocional encontra vazão de forma significativa para seu êxito.
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Na Terceira Infância, ocorre o chamado Estágio das operações concretas, mais ou menos dos 7 aos

organicamente para exercer sua genitalidade, porém cabe pensar neste momento se estaria “pronto” para

11 anos: a criança já possui uma organização mental integrada, os sistemas de ação reúnem-se todos

viver a plenitude de sua sexualidade... Sabemos que genitalidade e sexualidade não são sinônimos, ou seja,

integradamente. Piaget fala em operações de pensamento ao invés de ações. É capaz de ver a totalidade

a primeira significa o ato puro de uma relação sexual, enquanto que a segundo é muito mais abrangente,

de diferentes ângulos. A criança conclui e consolida as conservações do número, da substância e do peso.

englobando além do ato da relação sexual também todo o envolvimento afetivo necessário para a

Apesar de ainda trabalhar com objetos, agora representados, a flexibilidade de pensamento permite um

completude de uma relação amorosa. Genitalidade está entre as pernas, sexualidade está entre as orelhas.

sem número de aprendizagens por parte da criança. O conflito básico neste período é o de atividade x

A identidade sexual, que começa a se organizar desde o nascimento, adquire sua estrutura, seu

inferioridade (7 - 11 anos) e corresponde ao chamado Período de Latência para Freud, conforme já descrito

perfil definitivo, na adolescência. É nesta etapa da vida que ocorre a passagem da bissexualidade básica

antes.

(infantil) para a heterosexualidade (adulta). Este processo integra a vivência do individuo de maneira muito
A fase seguinte é o período de transição conhecido como adolescência. Para Piaget, no estágio das

significativa tanto em termos externos (sociais, culturais) como internos (pessoais, afetivos).

operações formais, mais ou menos dos 12 anos em diante, ocorre o desenvolvimento das operações de

A adolescência é caracterizada por inúmeros elementos, dos quais podemos referir alguns: a perda

raciocínio abstrato. A criança se liberta inteiramente do objeto, inclusive o representado, operando agora

do corpo infantil, dos pais da infância e da identidade infantil; a passagem do mundo endogâmico ao

com a forma (em contraposição a conteúdo), situando o real em um conjunto de transformações. A grande

universo exogâmico; a construção de novas identificações assim como de desidentificações; a

novidade do nível das operações formais é que o sujeito torna-se capaz de raciocinar corretamente sobre

reorganização de novas estruturas e estados de mente; a aquisição de novos níveis operacionais de

proposições em que não acredita, ou que ainda não acredita, que ainda considera puras hipóteses. É capaz

pensamento (do concreto ao abstrato) e de novos níveis de comunicação (do não verbal ao verbal); a

de inferir as conseqüências. Têm início os processos de pensamento hipotético-dedutivos. Os que tiveram a

apropriação do novo corpo; vivência de uma nova etapa do processo de separação-individuação; a

experiência de apaixonar-se pela primeira vez na vida, isto foi um momento adolescente em que as

construção de novos vínculos com os pais, caracterizados por menor dependência e idealização; a primazia

operações formais piagetianas foram experimentadas com toda intensidade, principalmente contrastando

da zona erótica genital; a busca de um “objeto” amoroso; a definição da escolha profissional; enfim, de

com o período cognitivo anterior de pensamento concreto. Esta é mais uma das mudanças significativas

muitos outros aspectos que seria possível seguir citando, mas, em síntese, referem-se a organização da

neste momento da vida.

identidade em seus aspectos sociais, temporais e espaciais. Se pudéssemos resumir muito sucintamente o

Pensando, o desenvolvimento humano metaforicamente como um leque, como referimos
anteriormente, no momento adolescente o indivíduo, depois de ter nascido num meio familiar, estar
inserido numa realidade escolar, abre-se finalmente para sociedade e cultura onde estiver inserido.

período adolescente, diríamos uma palavra – identidade.
Adolescência é um momento de vida caracterizado por uma busca constante de diferenciação,
discriminação e consecução de uma identidade. Deve ser vivenciado com “flexibilidade”, ou seja, o

Atualmente, vivemos um período onde a sociedade e a cultura sofrem intensas mudanças e

ambiente que tem um adolescente no convívio deve permitir esta experiência vital de forma flexível, que

transformações de paradigmas e valores que incidem poderosamente na existência dos adolescentes. A

não significa nem permissividade muito menos repressividade. É poder dar-se conta que na família que tem

atualidade e suas complexidades incrementam ainda mais este período evolutivo chamado adolescência,

adolescentes toda a família adolesce. Superar este momento para conquistar amadurecimento é o desafio.

no qual transformações bio-psico-sociais acontecem, pois determina um momento de passagem do
conhecido mundo da infância ao tão desejado e temido mundo adulto.
As transformações da adolescência ocasionam flutuações que se caracterizam por momentos

É importante salientar que nossos atos precisam significados, precisam ser simbolizados para
podermos nos conectar com a dimensão subjetiva das relações que estabelecemos com os outros (nossos
semelhantes), senão nos tornaremos vazios, desamparados e tristes.

progressivos – onde predomina, entre outros aspectos, o processo secundário, o pensamento abstrato e a

Uma vez ouvi que: “Aos filhos devemos dar raízes e asas”. Embora seja uma metáfora com um

comunicação verbal – e momentos regressivos – com a emergência do processo primário, da concretização

pouco incoerente, ela se presta muito para pensarmos a tarefa de cuidar de uma criança ou adolescente.

defensiva do pensamento e a retomada de níveis não verbais de comunicação.

Raízes seriam de onde vão nutrir-se e sempre terão para onde voltar. Asas para alçarem vôos, inclusive

Com relação ao aspecto da sexualidade na adolescência temos de pensar a partir da puberdade

mais altos que os pais. Se dermos muitas raízes, ficarão dependentes, não irão muito longe. Se dermos

(modificações biológicas) e da mudanças psico-sócio-culturais que estão implicadas no processo

muitas asas, poderão perder-se ou andar sem rumo, sem sentido. No processo do desenvolvimento

adolescente. Puberdade é um processo biológico que inicia-se em torno dos 9 anos e estende-se até em

humano, para que crianças e adolescentes desenvolvam-se saudavelmente é necessário proteção e

torno dos 14 anos. Como fenômeno orgânico de maciço desenvolvimento hormonal é o que origina os

segurança por parte dos ambientes que lhes cuidam. O equilíbrio da proteção e do cuidado é da ordem que

chamados “caracteres sexuais secundários”. Percebemos que o adolescente, após isto, já estaria maduro
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não sufoque e não restrinja o amplo amadurecimento e permita um viver criativo. O caminho se faz

ALGUNS ASPECTOS SOBRE
SOBRE O ABUSO SEXUAL CONTRA
CONTRA CRIANÇAS

caminhando...

Andreina Moura
Doutoranda em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mestrado em
Psicologia do mestrado em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Desenvolve estudos na área do abuso exploração sexual comercial de crianças adolescentes, enfocando
principalmente, homens que abusam e exploram sexualmente de crianças.

O objetivo deste texto é dissertar sobre alguns aspectos importantes a respeito do abuso sexual
contra crianças. Até 1997, não havia estatística sistematizada sobre o abuso sexual contra crianças e
adolescentes no Brasil (SAFIOTTI, 1997). No entanto, esta dificuldade em ter estatísticas sobre os casos de
abuso ocorre também em outros países. Nos Estados Unidos, LARSON, TERMAN, GOMBY, QUINN E
BEHRMAN (1994) relatam que os órgãos oficiais oferecem informações incompletas tanto sobre a
incidência (número de casos relatados a cada ano) quanto sobre a prevalência (número de pessoas na
população como um todo que já sofreu um determinado agravo de saúde, neste caso, o abuso sexual).
FINKELHOR (1994) examinou 19 artigos sobre abuso nos quais os números sobre a prevalência variavam de
3 a 62% entre as vítimas do sexo feminino e de 3 a 16% para as do sexo masculino. O alcance dos casos de
violência tanto física como sexual é difícil de ser estimado, devido a subnotificação e à carência de amostras
que representem a população de vítimas (RICH, GIDCYZ, WARKENTIN, LOH, & WEILAND, 2005). Por
conseguinte, a falta de dados uniformes é obstáculo tanto para a realização de pesquisas que se
aproximem da realidade quanto para formulação de políticas nacionais voltadas à resolução deste
problema. Há, então, apenas estimativas para a prevalência dos casos de abuso. FINKELHOR, por exemplo,
estima que até 20% das mulheres, e entre cinco a 10% dos homens norte-americanos já tenham sofrido
alguma espécie de abuso sexual. No Brasil, é estimado que o abuso sexual contra crianças e adolescentes
atinja mais de 30% da população (PICAZIO, 1998; SILVA, 2002). No estado do Rio Grande do Sul, os
números mostram que o abuso sexual foi a violência mais notificada, sendo que em 2002, ela representou
cerca de 60% das notificações de violência contra criança e em 2003, ultrapassou a marca dos 65%.
(PFEIFFER & SALVIAGNI, 2004). Para a compreensão do que é considerado abuso sexual será fornecida a
definição usada pela Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION -WHO, 1999):
Abuso sexual infantil é todo envolvimento de uma criança em uma atividade sexual na qual não
compreende completamente, já que não está preparada em termos de seu desenvolvimento. Não
entendendo a situação, a criança, por conseguinte, torna-se incapaz de informar seu consentimento. São
também aqueles atos que violam leis ou tabus sociais em uma determinada sociedade. O abuso sexual
infantil é evidenciado pela atividade entre uma criança com um adulto ou entre uma criança com outra
criança ou adolescente que pela idade ou nível de desenvolvimento está em uma relação de
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responsabilidade, confiança ou poder com a criança abusada. É qualquer ato que pretende gratificar ou

ser classificado como pedófilo, o indivíduo precisa ter pelo menos 16 anos e ter uma diferença de idade em

satisfazer as necessidades sexuais de outra pessoa, incluindo indução ou coerção de uma criança para

relação à vítima de pelo menos cinco anos, critério esse estabelecido pelo Manual diagnóstico e Estatístico

engajar-se em qualquer atividade sexual ilegal. Pode incluir também práticas com caráter de exploração,

de Transtornos Mentais (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1994). Pessoas podem ter fantasias

como uso de crianças em prostituição, o uso de crianças em atividades e materiais pornográficos, assim

sexuais envolvendo crianças ou se sentirem excitados por elas, sem, entretanto, chegar a cometer o ato de

como quaisquer outras práticas sexuais.

abuso propriamente dito. As características atribuídas aos pedófilos dizem respeito tanto às tendências

A definição fornecida pela WHO é ampla, já que não define que atos específicos (exibicionismo,

psicológicas quanto aos comportamentos sexuais propriamente ditos entre adultos e crianças. Assim,

toques ou intercurso sexual) podem ser considerados como abuso. A definição, não esclarece se todos

indivíduos portadores desse transtorno podem apresentar apenas os desejos e fantasias com crianças, sem

estes atos, ou apenas alguns deles podem ser tidos como abuso sexual. Esta amplitude permite que se

se tornarem abusadores.

considere, como abuso sexual, até aqueles atos tidos como menos graves, tal como a exibição sexual na

A respeito dos aspectos legais, há ainda uma dificuldade. O termo abuso sexual aprece em livros de

presença de crianças. Qualquer ato sexual entre um adulto e uma criança reconhecido como abuso, mesmo

medicina legal e em textos da psicologia, e em apenas um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente.

que não haja intercurso sexual, é levar em conta que mesmo os menos graves podem acarretar uma carga

Contudo, no Código Penal esse termo não é usado e as definições mais atuais muitas vezes não

de sofrimento para a criança, havendo graves danos psicológicos para a vítima.

correspondem ao que está na lei. Abaixo, serão listadas algumas definições sobre o que seja cada alguns

Alguns outros elementos podem definir mais claramente o que pode ser considerado abuso sexual

destes crimes definidos na lei:

contra crianças. O primeiro deles se relaciona com a questão de que há um poder diferencial, pois a pessoa

Estupro - Art. 213 - Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça;

que abusa exerce controle sobre a vítima. Esse controle pode ser exercido de várias maneiras e algumas

Atentado violento ao pudor - Art. 214 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a

delas serão explicitadas a seguir. Esse poder pode se relacionar a um maior conhecimento ou inteligência
da pessoa que abusa, devido ao seu desenvolvimento mais avançado que o da vítima. Além disso, quando
está presente o uso de força física, ameaças ou exploração da autoridade, independente das diferenças de
idade ou do nível de desenvolvimento, pode-se dizer que há uma relação de abuso. Quando todos estes

praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal;
Posse mediante fraude - Art. 215 - Ter conjunção carnal com mulher, mediante fraude;
Atentado ao pudor mediante fraude - Art. 216 - Induzir alguém, mediante fraude, a praticar ou
submeter-se à prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal;

elementos estão presentes, interferem na capacidade de uma criança (seja por não compreender a

Corrupção de menores - Art. 218 - Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa maior de 14

situação ou por ser violentada fisicamente, etc.), e quando não há capacidade de decidir sobre uma

(catorze) e menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando ato de libidinagem, ou induzindo-a a praticá-lo

situação, neste caso uma relação sexual, pode-se afirmar que há uma situação de abuso (ver AMAZARRAY

ou presenciá-lo.

& KOLLER, 1999).

Presunção de violência - Art. 224 - Presume-se a violência, se a vítima:

A definição de abuso sexual contra criança pode ser diferenciada de incesto ou pedofilia, embora

a) não é maior de 14 (catorze) anos;

estas palavras sejam comumente usadas como sinônimos. Nem todo ato de abuso sexual contra criança

b) é alienada ou débil mental, e o agente conhecia esta circunstância;

pode ser considerado incestuoso e nem todo indivíduo que comete tal ato pode ser diagnosticado como

c) não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência.

pedófilo. O incesto pode ser caracterizado como a união entre parentes com qualquer laço de parentesco

Estes não são nem todos os crimes sexuais e nem todas as circunstâncias atenuantes ou agravantes

podendo tal laço ser de consangüinidade ou adoção (COHEN, 1993). Por conseguinte, o incesto pode

dos crimes sexuais definidos pela lei. Apenas se quis esclarecer alguns deles para que se possa notar como

ocorrer entre parentes da mesma idade (entre irmãos, por exemplo) sem necessariamente envolver um

a justiça os define. Afora todos estes aspectos, é relevante salientar que embora, muitas vezes, a vítima

adulto e uma criança ou um adolescente que mantenha uma relação de confiança, cuidado ou

seja a principal protagonista da história de um abuso sexual, há também outra “personagem” importante,

responsabilidade. Portanto, nem todos atos incestuosos podem ser considerados atos sexuais abusivos.

pois ele é o autor dos atos de violência: o abusador. Várias fontes de dados têm mostrado que a maioria

A pedofilia é caracterizada como uma patologia sexual inserida no grupo das parafilias, que são

dos abusos é perpetrada por homens das mais diversas faixas etárias (ABRAPIA, 2001). Contudo, traçar um

patologias psiquiátricas caracterizadas por fantasias sexuais recorrentes e intensas com pessoas “não-

perfil do abusador é tarefa difícil, pois embora guardem algumas características semelhantes, eles não

autorizadas”, animais ou objetos. O indivíduo portador deste tipo de distúrbio experimenta fantasias

possuem um perfil único.

intensas e excitantes e impulsos sexuais cíclicos envolvendo crianças. Além disso, o portador de pedofilia

Na pesquisa realizada pela autora desse texto, verificou-se que os homens acusados de abuso

pode chegar a manter atividades de caráter sexual com crianças pré-púberes (de zero aos nove anos). Para

sexual contra crianças possuíam boa articulação ao falar e possuíam uma noção adequada das normas
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sociais. Este tipo de dado serve para mostrar que homens que cometem abuso sexual contra crianças não

SAFFIOTI, H. B. No fio da navalha: Violência contra adolescentes pobres. In F. R. Madeira (Org.),

podem ser taxados de loucos, de insanos, de animais ou de não-humanos (MOURA, 2007). Eles devem ser

Quem mandou nascer mulher?, 1997, Rio de Janeiro: Rosa dos Ventos, p.. 132-212.

considerados sim como homens que precisam de tratamento e que devem também ser responsabilizados

SILVA, A. M. A. S. Quebrando o pacto do silêncio. In D. C. A. Ferrari & T. C. C. Vecina (Org.), O fim do

pelos seus atos. Enfim, tratar lidar com o tema do abuso sexual é uma tarefa complexa que envolve

silêncio na violência familiar: teoria e prática. São Paulo: Ágora, 2005.

diversas áreas tais como a justiça, a psicologia, outras áreas da saúde, entre outras. Assim, é essencial que

WORLD HEALTH ORGANIZATION. (Organização Mundial da Saúde) Documentos e publicações da

profissionais que estejam na área de proteção possuam umaconhecimento elementar sobre esse assunto

Organização

que suscita tanta controvérsia e dúvida.

http://www.who.int/topics/child_abuse/en/ Acessado em 23 de set. 2005.

Mundial

da

Saúde.
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ADOLESCÊNCIA E DROGRADIÇÃO
DROGRADIÇÃO

desenvolvimento das mamas, evolução do pênis, menstruação, etc. Estas mudanças físicas costumam
caracterizar a puberdade, que neste caso seria um ato biológico ou da natureza.

Eva Maria Fayos Garcia

A adolescência, por sua vez, é uma atitude cultural. É uma atitude ou postura do ser humano

Psicóloga Clínica e Organizacional. Psicóloga do Ambulatório da Cruz Vermelha- RS. Pós-graduada

durante uma fase de seu desenvolvimento, que deve refletir as expectativas da sociedade sobre as

pela ADEIT- Valencia – Espanha. Coordenadora do curso de extensão: Capacitação para professores - ênfase
saúde e o uso indevido de drogas.

características deste grupo. A adolescência, portanto, é um papel social. E esse papel social de adolescente,
parece sempre ter sido simultâneo à puberdade.
Para a psicanálise, adolescência pode ser entendida mais como um trabalho psíquico do que

Proponho-me, neste artigo, desenvolver algumas questões acerca da adolescência e o uso indevido
de drogas. É importante ressaltar que não é minha intenção esgotar o assunto, já que o tema drogadição é
um fenômeno muito complexo, mas sim servir como ponto de partida para aqueles que têm a preciosa
tarefa de ajudar os adolescentes na construção de um lugar na nossa sociedade.
Para dar início, creio que se faz importante trazer algumas questões sobre a infância, para depois
mapearmos a adolescência e o uso de drogas nessa etapa da vida.

propriamente uma faixa etária, já que sua durabilidade está vinculada ao tempo de cada sujeito, tempo
necessário para operação subjetiva da busca de um lugar e isso não dependerá tanto da idade.
Segundo Calligaris, “...podemos sintetizar o adolescer como a busca de um lugar, uma tarefa
historicamente agenciada, sem duração determinada, ambígua e solitária que, na ausência de ritos de
passagem, remete o jovem a uma indagação recorrente: “sobre o que o Outro deseja dele””; (___, 2000).
Aberastury & Knobel (1989) propuseram denominar de “síndrome normal da adolescência” as
vivências pelas quais todos os adolescentes costumam passar. Essa síndrome é composta por 10 itens:

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA:
ADOLESCÊNCIA: CATEGORIAS CONSTRUIDAS
CONSTRUIDAS

busca de si mesmo e da identidade, tendência grupal, necessidade de intelectualizar e fantasiar, crises

Da mesma forma que a tecnologia foi evoluindo com o passar do tempo, a visão que temos da

religiosas, deslocalização temporal, evolução sexual desde o auto-erotismo até a heterossexualidade,

criança também foi se modificando e ampliando com as novas tendências e teorias científicas a respeito de

atitude social reivindicatória, contradições sucessivas em todas as manifestações da conduta, separação

seu desenvolvimento.

progressiva dos pais e constantes flutuações do humor e do estado de ânimo.

A Idéia de "infância", como a conhecemos hoje, só surgiu após a Idade Média. Nesse momento
histórico os adultos tinham outras formas de se relacionar com elas. Sabe-se que o trabalho infantil

MITOS MAIS USUAIS
USUAIS SOBRE A ADOLESCÊNCIA
ADOLESCÊNCIA

(sobretudo a partir dos sete anos de idade) era encarado com naturalidade. Não havia preocupação em

Todos os adolescentes sentem dificuldade que são esperadas e necessárias para o seu crescimento;

proteger a criança dos "segredos adultos": falava-se de sexo, e quiçá fazia-se sexo, na presença de crianças.

Um dos acontecimentos mais importantes na vida do adolescente é a separação do convívio com os pais e

As formas de se conceber a infância variam, de tempo em tempo, de sociedade a sociedade. Muito

com outros adultos, e esse afastamento é fundamental para o amadurecimento emocional; A rebeldia

além do fator biológico, que aponta para características anatômicas e fisiológicas específicas às crianças,

contra os pais, os professores ou qualquer forma de autoridade é característica da adolescência. Por isso

cada contexto cultural é capaz de criar uma maneira particular de concepção de criança, no sentido que as

mesmo, comportamentos como o uso de álcool, de tabaco e de outras drogas são manifestações normais

formas de se relacionar com ela, e o próprio papel dela na sociedade, resultam de uma complexa rede de

de rebeldia; Espera-se que o adolescente se comporte de forma estranha, fora dos padrões considerados

valores e regras predominantes nesta sociedade.

normais para os adultos; Os comportamentos manifestados durante a adolescência têm pouca ou
nenhuma ligação com os comportamentos da vida adulta, pois a adolescência é, antes de tudo, uma fase
caracterizada por um “transtorno normal”, que vai passar com o tempo.

ADOLESCÊNCIA E PUBERDADE
PUBERDADE
Há muitas tentativas de se definir adolescência, embora nem todas as sociedades possuam este
conceito. Cada cultura possui um conceito de adolescência, baseando-se sempre nas diferentes idades para
definir este período. No Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente define esta fase como característica

FATOS SOBRE A ADOLESCÊNCIA
ADOLESCÊNCIA
A adolescência é uma fase de transformação, mas não necessariamente de transtorno, de confusão
ou de rebeldia; A maioria dos problemas dos adolescentes decorre da sua realidade familiar ou social, e não

dos 12 aos 18 anos de idade.
A puberdade tem um aspecto biológico e universal, caracterizada pelas modificações visíveis, como

da adolescência; O uso de drogas não pode ser considerado como uma prática que, necessariamente, faz

por exemplo, o crescimento de pêlos pubianos, axilares ou torácicos, o aumento da massa corporal,

parte do desenvolvimento de um indivíduo, nem tende a desaparecer espontaneamente; O consumo de
drogas no início da adolescência pode significar dificuldades com a família ou com o meio social, ou ainda
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alguma forma de estresse relacionado às transformações que o jovem sofre nessa etapa da vida; O uso de

dos prejuízos sociais encontramos os prejuízos orgânicos, o sujeito passa a ter uma relação de exclusividade

droga na adolescência pode ser, ainda, uma manifestação de carências socioeconômicas, manifestadas

com a droga e persistência no uso, a despeito de apresentar clara evidência de manifestações danosas.

sobretudo nas áreas de saúde e educação.
AS DROGAS
DROGAS NA ADOLESCÊNCIA
ADOLESCÊNCIA
DROGADIÇÃO

Assunto tão complexo como este tem despertado o interesse de muitos estudiosos que trabalham

Atualmente muito se tem discutido sobre a questão do uso de drogas pelos adolescentes. O

com adolescentes. Apresentarei algumas idéias que servem como ponto de discussão sobre o assunto: O

fenômeno do uso indevido de drogas é um problema contemporâneo e crescente e deve ser analisado na

adolescente faz uso de drogas na tentativa de elaborar o luto pelos pais da infância e na construção de um

sua complexidade. De uma etiologia multifatorial, a drogadição deve ser pensada analisando múltiplos

“eu” desmembrado da relação simbiótica dos pais; A droga seria a busca do prazer imediato, bem como a

aspectos: a droga de escolha, o sujeito e o contexto social onde este sujeito está inserido. Por exemplo,

evitação do desprazer; Na falta de valores e instituições sociais que antes ofereciam respaldo estável para

podemos pensar a drogadição como sintoma social, efeito e não causa de aspectos mercadológicos,

constituição da identidade, e esta é a angústia central do adolescente, ele recorria à droga como fuga a tal

econômicos, sociais e ideológicos que estabelece uma sociedade consumista, imediatista e individualista.

realidade angustiante; A droga seria para o adolescente um revelador das soluções para os problemas
gerados por uma cultura em crise; assim como os adultos se utilizam de diversas drogas lícitas para aliviar

DROGAS: TIPOS, EFEITOS
EFEITOS E MODALIDADES
MODALIDADES DE USO

sua “infelicidade, depressão e pressões cotidianas” o mesmo fazem os adolescentes.

Entende-se por droga toda aquela substância psicoativa que altera o sistema nervoso central, ou
seja, aquelas substâncias que alteram o humor, o pensamento e o comportamento.
Classificam-se as drogas quanto ao seu modo de ação no cérebro. Elas estão divididas em:

Como dito anteriormente muito se tem falado e escrito sobre o assunto, mas o que
devemos ter sempre em mente e que o diagnóstico de dependência química não é fechado, pois é um
momento de transição, já que estamos falando de um Sujeito em desenvolvimento.

depressoras do sistema nervoso central, ou seja, são substâncias capazes de diminuir as atividades
cerebrais, possuindo também alguma propriedade analgésica.

RESILIÊNCIA, FATORES DE RISCO E FATORES DE PROTEÇÃO

As pessoas tornam-se sonolentas, lerdas, desatentas e desconcentradas. Nesse grupo temos o

Algo interessante de pensar é porque alguns adolescentes usam drogas como forma de solucionar

álcool, os Benzodiazepínicos (tranqüilizantes ou calmantes) os barbitúricos (soníferos), os opiáceos e os

os conflitos e outro adolescente submetido às mesmas condições (ex.: irmão) não o faz. A isso chamamos

solventes; drogas estimulantes do sistema nervoso central, isto é, são substâncias capazes de aumentar a

de resiliência1. O sujeito “resiliente é aquele que, submetido às adversidades da vida, consegue enfrentar e

atividade cerebral. Ocorre o aumento da vigília, da atenção, aceleração do pensamento e euforia. Neste

superar problemas sem vitimizar-se.” (Figli & col., 2004)

grupo temos a cocaína, o crack, as anfetaminas, a nicotina, a cafeína; e por último as drogas perturbadoras

“Situações que causem risco à saúde, nos âmbitos biológico, psicológico e social, poderão ser

do sistema nervoso central (alucinógenas), ou seja, são aquelas relacionadas à produção de quadros de

minimizados pelo desenvolvimento da resiliência, mesmo em indivíduos que não as enfrentam

alucinação ou ilusão, geralmente de natureza visual. O cérebro passa a funcionar fora do seu normal e sua

satisfatoriamente. Na área da saúde, tais situações são denominadas fatores de risco.” (Figli & col., p. 328)

atividade fica perturbada. Exemplos dessas drogas são a mescalina, a maconha, a psilocibina (de certos
cogumelos), o LSD, DMT (Ayahuasca ou Santo Daime), o MDMA (ecstasy), os anticonérgicos naturais (lírio)
e sintéticos (exemplo: Bentyl).

Fatores de risco - Circunstâncias sociais ou características da pessoa que a tornam mais vulnerável a
assumir comportamentos arriscados, como usar drogas.
Fatores legais: a falta de cumprimento de pressupostos legais ou a inexistência de legislação

É importante destacar que nem todo usuário é um dependente químico, mas não temos como

pertinente e atualizada; Disponibilidade da droga: facilidade de acesso ao produto (lícito e ilícito); O uso

saber antecipadamente quem se tornará um; por isso que é tão importante trabalhar com a prevenção.

indiscriminado de medicamentos, como remédios para relaxar, para melhorar o desempenho sexual e para

Sempre temos que ter em mente que existem diferentes modalidades de uso. O uso propriamente dito que

dormir, dentre outros, dão ao jovem a impressão de que, para qualquer problema, há sempre uma

pode passar por uma experimentação, por exemplo a curiosidade de alguns adolescentes de provarem um

alternativa química de ação rápida que não requer grandes esforços, enfim, resposta consoante com o

cigarro de maconha, e que após essa experimentação satisfazem sua curiosidade e pode ser que não
1

voltem a usá-la;

o abuso que traz consigo prejuízos sociais, resultando num fracasso em cumprir

Resiliência: termo originário da física, que significa a “força de recuperação” e retorno de um material ao seu estado original, após ser

submetido a forças de distensão, até o seu limite elástico máximo.

obrigações importantes relativas ao seu papel na escola, trabalho ou em casa e a dependência onde além
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imediatismo característico da juventude; Fatores comunitários: constantes mudanças de residência, perda

OLIVEIRA, C. Sobrevivendo no inferno. Porto Alegre; ed. Sulina, 2001.

dos laços de vizinhança, violência urbana, desorganizam a vida social do indivíduo; Fatores familiares: Os

SENAD, Formação de multiplicadores de informações preventivas sobre drogas, UFSC, 2002.

pais que tem por hábito o uso de drogas podem representar um comportamento tolerante ou indutor do

SOARES, R. Adolescência: monstruosidade cultural? Cadernos Educação & Realidade 25 (2): 151-159,

uso de drogas. A perda dos vínculos familiares e do vinculo maternal podem, também, estar relacionados

jun/dez 2000.

ao uso de drogas; Problemas de comportamento precoces e persistentes: distúrbios de conduta que se

Página eletrônica da Secretária Nacional Antidrogas www.senad.gov.br

iniciam muito cedo e continuam durante a vida; Problemas escolares: repetências, faltas, pouco
compromisso com as atividades escolares; Pressão de grupos: através dos estímulos dos grupos de iguais
ou, em alguns casos, conduzindo por um colega que já fez uso de drogas.
Fatores de Proteção - Fatores de proteção são aqueles que contrabalançam as vulnerabilidades,
tornando a pessoa com menos chances de assumir esses comportamentos.
Dinâmica familiar estruturada ou uma rede de relações que dê apoio e sustentação; Diversificação
das opções de vida; Rigor com a ética; Respeito aos direitos humanos possibilitando o exercício pleno da
cidadania; Oferecimento de condições dignas de saúde, educação, trabalho, alimentação, entre tantas
outras.
É importante ressaltar, que num mesmo âmbito, poderão coexistir fatores de risco e de proteção.
Mapeá-los e agir sobre eles com a intenção de minimizar os de risco e maximizar os de proteção faz-se o
grande desafio de todos aqueles que trabalham com adolescentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
FINAIS
Para finalizar este artigo se faz importante trazer algumas considerações sobre qual é o papel dos
que estão junto aos adolescentes, mas que não tem como objetivo primeiro o tratamento daqueles que
estão comprometidos com o uso de drogas. O primeiro passo será o de identificar aquele adolescente que
está fazendo uso de alguma substância; segundo, abordar este adolescente, tentando evitar um contato
baseado somente em questões morais ou legais. Não que isso não seja importante. É pertinente sim que o
adolescente tenha claro que está cometendo um ato ilícito ou está prejudicando seriamente a sua saúde.
Mas a experiência mostra que a melhor atitude é a acolhedora, onde o adolescente sinta confiança naquele
que o está escutando para, então, seguir para o terceiro passo que é o encaminhamento para rede de
atenção e aí sim o adolescente vincular-se a algum tipo de tratamento.
Por fim, gostaria de dizer que uma das nossas principais aliadas é a prevenção. Para isso é
importante que todos aqueles que estão junto aos adolescentes, ou seja, família, escola, líderes
comunitários, conselheiros tutelares, etc. se responsabilizem em ajudar os jovens a construir espaços de
valorização da vida, já que esta é a melhor prevenção.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A REVELAÇÃO E A DENÚNCIA
DENÚNCIA NOS CASOS
CASOS DE ABUSO SEXUAL: DESAFIOS PARA A
REDE DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA

Sabe-se que, através dos tempos e nas mais diversas culturas, as mulheres, desde meninas, são
educadas para responderem às necessidades dos homens e não às suas próprias. Há crenças sexistas de
que os homens têm fortes necessidades sexuais e que não podem se controlar, devendo ser satisfeitos em

Martha Giudice Narvaz

todas as suas necessidades, mesmo às sexuais, às quais as mulheres (e as crianças) devem atender (Felipe,

Psicóloga e Terapeuta Familiar, Especialista na área da violência doméstica pela USP. Doutoranda

1999). Determinadas situações, ainda que violadoras das subjetividades e dos direitos das mulheres e das

em Psicologia pela UFRGS sob a orientação da Prof.ª Sílvia Helena Koller. Integrante do Centro de Estudos

crianças, como o abuso sexual, são suportadas a fim de que a família permaneça ‘intacta’. Os aspectos da

Psicológicos sobre Meninos e Meninas de Rua- CEP-RUA/UFRGS e da ONG Feminista Coletivo, Feminino

cultura adultocêntrica e falocêntrica aparecem, geralmente, associados, legitimando a cultura da violência

Plural de Porto Alegre. Email: phoenx@terra.com.br

contra a mulher e contra as crianças e adolescentes, especialmente do gênero feminino (Azevedo &
Guerra, 1989; Narvaz, 2005). Reside também nos deveres de obediência à autoridade paterna a
impossibilidade de recusa da menina ao ataque sexual do pai, cuja prescrição de obediência e de zelo pela

As situações de violência doméstica, em especial de abuso sexual intrafamiliar, têm sido objeto de
diversos estudos e investigações e constituem-se em desafio cotidiano para quem trabalha com famílias em

manutenção da família rouba-lhe a infância e a possibilidade de decidir com quem compartilhar sua
experiência erótica (Felipe, 1999; Herman, 1991; Narvaz & Koller, 2004).

situação de vulnerabilidade social, tais como os Conselhos Tutelares. Em nosso trabalho com mulheres

Pesquisas (Azambuja, 2004; Camargo, 1998; Fontes, 1993) encontraram que determinados fatores

vítimas de violência doméstica e suas filhas vítimas de abuso sexual temos encontrado inúmeras formas de

auxiliam enquanto outros obstaculizam tanto os processos de revelação do abuso sexual, quanto a

vitimização também das mães das crianças vítimas de abuso sexual: estas mulheres tinham igualmente sido

submissão e a permanência de mulheres e crianças nas situações de violência. Dentre estes fatores

vítimas de diversas formas de abuso em sua infância, inclusive sexual, bem como viviam, na atualidade,

destacam-se a presença de apoio social e emocional como fatores que auxiliam o rompimento do silêncio

relacionamentos conjugais abusivos. Tais mulheres relatavam sofrer violência emocional, econômica e

imposto pelo segredo do abuso e da violência. Já a falta de suporte emocional, comunitário e social atuam

física dos atuais parceiros, abusadores sexuais de suas filhas, que, muitas vezes, faziam uso de drogas

como fatores de risco e de manutenção do silêncio e da submissão ao abuso. Investigações (Cardoso,

psicoativas e mostravam-se violentos no contexto familiar. Em nossa busca pela compreensão das

1997a, 1997b) realizadas com mulheres vítimas de violência doméstica indicam que a dependência

dinâmicas familiares abusivas, identificamos um padrão de transmissão transgeracional da violência no

financeira dos parceiros e a falta de apoio da família extensa, e da comunidade eram percebidas pelas

qual os aspectos de gênero apareciam profundamente implicados (Narvaz & Koller, 2004). As falas

mulheres como mantenedoras de sua posição de desvalia, isolamento e submissão aos abusos sofridos.

daquelas mulheres e meninas denunciavam que suas tentativas de rompimento com as situações de abuso

Diversas pesquisas que envolveram mulheres em situação de violência (Carrasco, 2003; Cecconello, 2003;

sexual geralmente eram mal acolhidas pelos órgãos de denúncia legal e pelo sistema de saúde aos quais

Meneghel & cols., 2003) confirmam a importância dos fatores de apoio nos casos de violência. Em especial

recorriam. As crianças e as mulheres diziam-se desacreditadas ao realizarem seus relatos e, quando o

nos casos de incesto, dada a síndrome do segredo que o caracteriza (Furniss, 1993), o isolamento das

faziam, não contavam com a proteção familiar, comunitária e institucional de que necessitavam.

famílias é uma forma de controle do agressor sobre a vítima.

Permaneciam, assim, em situação de vulnerabilidade diante do medo de retaliação do agressor, uma vez

Os fatores de apoio e a rede social constituem suporte necessário ao engendramento de

denunciado. Por não acreditarem na real possibilidade de rompimento com a condição de assujeitamento e

estratégias de resistência e de superação da condição de vulnerabilidade e submissão (Amendola, 2004;

dominação impetrada pela violência, estas mulheres e meninas suportavam, às vezes por muitos anos,

Brito & Koller, 2002). Para que seja rompido o ciclo da violência, é necessário que exista uma rede

situações abusivas. Diante disso, silenciavam, mãe e filha, ambas vítimas de um sistema social opressor e

articulada de apoio à mulher agredida, que nem sempre silencia, bem como uma escuta competente que

hierárquico que não lhes oferecia suporte para a superação de sua condição de subordinação. A escuta

possa realmente acolher sua denúncia e oportunizar a ela e a sua prole adequada proteção (Camargo,

daquelas famílias, em especial das mulheres e meninas, revelou-nos, ainda, o despreparo das instituições

1998; Strey, Werba & Nora, 2004). Foram criados, nesse sentido, vários mecanismos legais de proteção às

para a acolhida das denúncias das violações que sofriam. Impregnadas por discursos que postulavam as

mulheres, à infância e à adolescência nas últimas décadas. A Lei n º 8.069, de 13/07/1990 do Estatuto da

teses da provocação e da sedução feminina, do silêncio, da conivência e da culpabilidade materna, essas

Criança e do Adolescente (Brasil, 1990), proíbe toda e qualquer forma de negligência, discriminação,

instituições, implícita e, por vezes, explicitamente, responsabilizavam as mulheres e as meninas pelos

exploração, violência, crueldade e opressão contra crianças e adolescentes. Entretanto, os profissionais que

abusos sofridos. Instituições que deveriam ser instrumentos de garantia de direitos, de promoção de saúde

trabalham com crianças e adolescentes desconhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente, estando

e de proteção integral, constituíam-se em dispositivos disciplinares e de re-vitimização (Narvaz, 2005).

igualmente despreparados para cumprirem com a doutrina de proteção integral à infância e à adolescência.
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Estes profissionais denunciam, ainda, a falta de apoio institucional para desempenharem suas tarefas

considerados agressores como dos seus filhos considerados como supostas vítimas (...). Intervenção que,

(Brino & Williams, 2003).

ao publicizar e tornar visíveis relações supostamente vividas na intimidade familiar, parece-me produzir o

Pesquisa de Fontes (1993) com crianças vítimas de abuso sexual, identificou que a ênfase na
obediência existente nas práticas educativas leva muitas crianças a consentir e a aceitar avanços sexuais

rompimento e a resignificação de laços aí existentes (...). Um dos muitos efeitos produzidos pelos discurso
sobre a violência doméstica tem sido o discurso da família agressora (...).” (Roure, 2001, pp. 61-67).

dos adultos e a manter silêncio se um adulto proíbe a revelação. A ideologia da total obediência aos pais e

A dificuldade em acreditar no relato das vítimas de abuso sexual não ocorre apenas pela mãe das

a aceitação de castigos corporais como disciplina contribuem à vitimização e à submissão ao abuso sexual.

vítimas. Profissionais que atuam em diversos segmentos, tais como na saúde, na educação e nos sistemas

A aceitação de castigos corporais oportuniza aos agressores intimidar e ameaçar as crianças, que se

de garantias de direitos da infância e da adolescência, despreparados tecnicamente (Brino & Williams,

submetem ao abuso e ao segredo diante do medo de serem fisicamente punidas. Uma das participantes do

2003) e influenciados pela crença de que as crianças mentem e fantasiam sobre o abuso, tendem a

estudo de Fontes (1993) relatou que, como ninguém interferia para parar as surras que ela levava do pai,

desacreditar e a invalidar a tentativa de revelação. O tabu da sexualidade perpassa todo o tecido social,

também não interfeririam face as violações sexuais. A mãe e os vizinhos freqüentemente testemunhavam

dificultando o acolhimento da revelação do abuso sexual não só pelas mães das vítimas de incesto, mas

as surras do pai contra a menina entrevistada, mas, segundo esta, não intervinham porque um pai é

pela comunidade social e científica, o que é uma forma de (re)vitimização (Fontes, 1993; Narvaz, 2005).

considerado ‘autorizado’ a punir filhos e filhas como quiser. Articulam-se, assim, obediência e submissão na

Amendola (2004) relata situações em que os conselheiros tutelares recomendam às mães de vítimas de

dinâmica do abuso sexual intrafamiliar.

incesto que não se separarem dos companheiros, mesmo que abusivos. Cecconello (2003) comenta que a

A não revelação do abuso tem sido, entretanto, erroneamente atribuída a distúrbios do vínculo

reação das mulheres à violência varia de uma atitude passiva à tentativa de separação, que muitas vezes

mãe-filha, sendo que as mães são acusadas de coniventes e culpadas pelos abusos sofridos pelos filhos e

acaba em acomodação após consulta com a psicóloga do posto de saúde local, que as aconselham a não

filhas. Pesquisas (Furniss, 1993; Herman, 1991; Laird, 2002) demonstram, no entanto, a dificuldade da

deixarem a família e propõe-se a tentar ajudar as coisas a melhorarem. Fontes (1993) identificou que

revelação nos casos de abuso sexual associados a diversos aspectos tais como: os tabus que cercam a

crianças e adultos desconfiam e temem instituições que deveriam ser de proteção, tais como as escolas, a

sexualidade, a vergonha, o medo, a culpa, o receio de que a revelação não seja bem acolhida e a vergonha

polícia, a justiça e o sistema de saúde e de assistência social. Temer que tais organizações possam

de outros estigmas advindos da violação sexual. Alguns obstáculos à revelação de abusos foram descritos

prejudicar algum membro da família inibe a revelação e a denúncia dos abusos.

por Fontes (1993), entre eles: idéias de que os homens têm pouco controle sobre os impulsos sexuais; a

Diante do exposto, conclui-se que a falta de apoio familiar, comunitário, institucional e legal

idéia de que as crianças abusadas pecaram; a censura às mulheres que buscam o divórcio; a crença de que

contribui para a permanência das mulheres e das crianças nas situações de violência, daí a necessidade de

a revelação causará muita raiva em algum membro da família e matará o abusador; e a tendência cultural

uma rede capacitada e articulada que possa cumprir com seu papel de proteção à infância, destacando-se

de resolver problemas sem a ajuda das instituições sociais.

aí o papel dos Conselhos Tutelares, reflexões às quais pretendemos contribuir com o presente trabalho.

Em nossa experiência, imposições do agressor para que a vítima não revele o abuso contribui ao
silenciamento das mães e das vítimas de abuso (Amendola, 2004; Fontes, 1993; Narvaz, 2005). A vergonha
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ATUAÇÃO EM REDES: UMA
UMA ESTRATÉGIA DESAFIADORA
DESAFIADORA NA DEFESA DOS DIREITOS
DIREITOS DE CRIANÇAS E

entendimento de que a família e o contexto de proximidade da criança não eram válidos para prover os

ADOLESCENTES
ADOLESCENTES

cuidados necessários. Recorria-se, de modo geral, à colocação da criança em internatos, patronatos,
instituições de reclusão, localizadas preferencialmente em regiões afastadas dos centros urbanos. Nessas

Silvia da Silva Tejadas

instituições, pretendia-se reeducar e reformar o sujeito para o convívio em sociedade. Tais instituições

Assistente social do Ministério Público do RGS, mestre e doutoranda em Serviço Social pela

visavam alcançar a suficiência na atenção a todas as necessidades dos sujeitos, por isso dispunham de

Pontifícia Universidade Católica do RGS. Foi professora do curso de Serviço Social da Universidade Luterana

escolas, profissionalização, tratamento, entre outros serviços dentro de uma mesma instituição. Fazia-se de

do Brasil e assistente social na Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (atual FASE) e da Fundação de
Assistência Social e Cidadania da Prefeitura Municipal de Porto Alegre

tudo um pouco, porém nada de modo especializado.
Além disso, tal trajetória oferece diversos exemplos de sobreposição de serviços e políticas,
antagonismos de princípios e metodologias, ocorrendo dispersão de recursos e forças. Neste mesmo
contexto, evidenciava-se a centralização do poder e o autoritarismo, expressos nas diferentes relações que

INTRODUÇÃO

permeavam as ações voltadas para a infância e juventude.

É corrente entre os agentes envolvidos com o Sistema de Garantia dos Direitos das Crianças e dos

O ECA rompeu com essa perspectiva, visto que se fundamenta na “doutrina da proteção integral”, a

Adolescentes a percepção quanto à importância do trabalho em rede. Aliás, a terminologia “rede” ganhou

qual assegura a todas as crianças e aos adolescentes os mesmos direitos, de forma a serem atendidos na

destaque, na contemporaneidade, especialmente a partir dos avanços tecnológicos no campo da

integralidade de suas necessidades.

informática, onde o termo supõe conexões sistêmicas, trocas, entrelaçamentos de fios.

Faz-se necessário um novo tipo de atuação do Estado, no qual as políticas públicas estejam

No âmbito das políticas sociais a concepção de redes surge como uma possibilidade de superação

articuladas entre si, superando a histórica fragmentação presente nas ações estatais no Brasil. A gestão

da histórica fragmentação presente na intervenção de diferentes áreas. Contudo, mais do que permitir

pública, assim, deve primar pela interlocução ativa e propositiva de todos os seus segmentos, que resulte

ações integradas, favorecedoras da atenção integral, especialmente à infância e à juventude, a atuação em

em políticas intersetoriais e inter-relacionadas, possibilitando, dessa forma, a promoção de uma atenção

redes requer novas posturas interpessoais e interinstitucionais. Assim, trata-se de uma estratégia que

integral.

guarda relação com o fomento da democracia.

A filosofia do Estatuto leva à compreensão acerca da importância das políticas sociais,

O presente artigo visa tratar de forma sintética do conceito de redes e suas implicações no trabalho

fundamentais para o estabelecimento das condições necessárias para assegurar a proteção integral, da

cotidiano daqueles que atuam na defesa de direitos de crianças e adolescentes, dando especial relevo ao

qual crianças e adolescentes são destinatárias. Nesta perspectiva, os Conselhos de Direitos têm a tarefa de

uso desta estratégia na atuação dos conselhos tutelares. Para tanto, inicialmente a temática é apresentada

planejar e articular um Sistema de Garantia de Direitos, com a missão de “enfrentar as sistemáticas

no âmbito conceitual. Em seguida são pontuadas suas implicações práticas na implementação de políticas

violações sofridas por crianças e adolescentes, sobretudo aquelas em situações particularmente difíceis e

que materializem direitos. Por fim, são tecidas considerações gerais sobre o tema.

vulneráveis”, o qual deve envolver todas as instâncias legais instituídas de exigibilidade de direitos
(CONANDA, 2004, p. 6).
Essa compreensão deriva do projeto político do ECA, no qual os conceitos de integração,

REDES: UM CONCEITO EM
EM CONSTRUÇÃO
A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8069/1990

intersetorialidade, complementaridade e de redes de atenção ganham corpo e consistência. É nesse

representaram importantes avanços na história da atenção à infância e à juventude. A Constituição

caminho que perspectivas objetivas são criadas para superação do paternalismo, do assistencialismo, do

caracterizou-se pela descentralização político-administrativa das políticas sociais: a cidadania como direito

corporativismo e do conservadorismo que, historicamente, marcaram as ações e políticas do Estado

do cidadão e dever do Estado, financiamento público, controle social e organização de serviços sistemáticos

brasileiro (CONANDA, 2004, p.6).

e fundamentados em diagnósticos locais para atendimento às necessidades sociais. O Estatuto, por sua vez,

Assim, não é possível conceber a materialização do ECA na vida das crianças e adolescentes sem

deu conseqüência a tais diretrizes, rompendo no âmbito legal com as concepções presentes na história de

considerar a estratégia de atenção em rede. Neste contexto, a terminologia rede se aplica à articulação e

atenção a crianças e adolescentes no país.

integração necessárias dos programas e dos serviços públicos para a constituição de um sistema de

Dentre os aspectos históricos, o que maior relação apresenta com a discussão da temática das
redes, mesmo que em uma direção oposta, é a perspectiva asilar do atendimento, que tinha como base o
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atenção. A partir da idéia de sistema, não cabem ações isoladas ou conceber que uma instituição sozinha
possa responder às distintas necessidades sociais daqueles que têm seus direitos violados.
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As Normativas Internacionais apontam o princípio da “incompletude institucional”, ou seja, a

Assim, entendendo-se o homem como um ser social, que necessita do outro para se

ruptura com a visão de que a instituição de atendimento deve ser total, abarcando todas as necessidades

reconhecer como pessoa, é no âmbito das relações sociais que se constrói a identidade de cada um. A este

do sujeito. Este princípio pressupõe uma rica inter-relação entre instituições, conselhos de direitos e

propósito Kern (2003, p. 51) sinaliza que:
“No contexto social, cultural e subcultural em que o ser humano soma-se às

tutelares e redes informais ou sociais.
Além da perspectiva da integração e articulação entre diferentes políticas e instituições, o conceito

suas teias de relações na perspectiva de construção de redes sociais,

de rede se aplica, também, à articulação entre diferentes áreas do conhecimento. Nenhuma área do

expressa-se um mundo relacional que é possível ser percebido e justificado
quando se entende a necessidade intrínseca que cada ser humano vivencia e

conhecimento é capaz de responder completamente aos desafios da contemporaneidade e aos complexos

experimenta no sentido de fazer parte, ou inserir-se em uma rede social que

fenômenos que violam cotidianamente direitos de crianças e adolescentes. Parte de uma concepção de

venha ao encontro de suas necessidades.”

homem como ser histórico, indivisível, cujas necessidades devem ser atendidas na sua integralidade.
Por outro lado, o conceito de rede estabelece relação com a categoria poder e com a possibilidade
de construção de uma sociedade democrática1. Assim, a estratégia de trabalho em rede implica em
descentralização e compartilhamento do poder nas mais distintas dimensões da vida social.
Na literatura não há um entendimento único do que seja o conceito de rede, assim pode-se
recorrer a diferentes produções, as quais convergem em certos aspectos. Avaliando práticas de trabalho
em rede, é possível conceituar rede como conjunto de pessoas e instituições, com seus respectivos
profissionais, programas e serviços, que através de ações participativas e vias de comunicação interativa,
formam um sistema de atenção em prol de objetivos que, dentro de uma área de intersecção, são objetivos
comuns (PACHECO e TEJADAS, 2003, p. 32).

Essa perspectiva é essencial para projetar a atuação de conselheiros tutelares e demais
profissionais do sistema de proteção, entendendo o conceito de redes para além do sistema formal
composto pelas instituições responsáveis pela implementação das políticas sociais ou organismos de defesa
de direitos. Trata-se de compreender que o mundo social do qual fazem parte as crianças destinatárias de
programas e serviços é dotado de redes sociais de apoio. As crianças pertencem a famílias com diferentes
arranjos, a uma vizinhança, a uma coletividade com laços e vínculos, onde “as relações dão-se através de
uma inserção social marcadas pelas correntes de ajuda, de apoio, de auxílio nas necessidades, como
também na partilha das alegrias, das festividades onde todos os membros participam ativamente” (KERN,
2003, p. 52).

Articulando o conceito à temática do poder, Faleiros (1999) aponta as dimensões políticas do
trabalho em rede:

Como se vê, o conceito de redes não pode estar restrito a uma percepção institucional, necessita
ser extensivo às formas de sociabilidade construídas no contexto dos grupos sociais com os quais se atua.

A rede é uma articulação de atores em torno, vamos nos expressar assim, de
uma questão disputada, de uma questão ao mesmo tempo política, social,
profundamente complexa e processualmente dialética. Trabalhar em rede é

Voltando à perspectiva institucional Turck (2001) situa dois tipos de redes, a interna e a social. A
autora propõe como requisitos para a constituição da rede interna a intercomunicação entre os indivíduos,

muito mais difícil do que empreender a mudança de comportamento [...]

baseada na “escuta sensível”, o interesse comum, a qualificação para o trabalho interdisciplinar, a

(FALEIROS, 1999, p. 25).

flexibilidade para aprender, a disponibilidade para compartilhar e qualificação para executar. Desta forma,

O referido autor situa diversos aspectos necessários ao trabalho em redes como a superação do
voluntarismo e do determinismo, o que implica, ao mesmo tempo, a superação da impotência diante da

trata-se de um processo que pressupõe interação entre os indivíduos, compartilhamento de afetos e
saberes para uma construção coletiva.

estrutura e da onipotência da crença de tudo poder mudar. Compartilhando desta percepção pode-se

Já a rede social, conforme a autora, refere-se à conexão de serviços, agentes, organizações

afirmar que os agentes que atuam nas redes de proteção a crianças e adolescentes estão inseridos nas

governamentais e não-governamentais na formação de um sistema. Esta dimensão da rede pressupõe

relações sociais para fortalecer o poder, o saber e os capitais dos sujeitos envolvidos na ação (FALEIROS,

objetivos e princípios comuns, unidade de procedimentos, co-gestão e cooperação com vínculos de

1999). Além disso, a atuação em rede favorece o protagonismo dos indivíduos e grupos e, com isso, a

interdependência e complementaridade. Implica, ainda, na coordenação articulada e integrada, na

possibilidade de tornarem-se co-responsáveis pelas práticas construídas no cotidiano, estimulando o

negociação de funções e competências.
Por fim, os distintos autores aqui pontuados permitem identificar a heterogeneidade de conceitos e

comprometimento coletivo.

especificações em torno das redes. Para fins da atuação dos conselheiros tutelares e demais trabalhadores
da área sugere-se o entendimento de duas dimensões para o entendimento da rede, ou seja, a rede de
1

Democracia é aqui entendida como “a presença efetiva das condições sociais e institucionais que possibilitam ao conjunto dos cidadãos

a participação ativa na formação do governo e, em conseqüência, no controle da vida social” (COUTINHO, 1997, p.145).
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atendimento e as redes sociais. A primeira no âmbito dos serviços e programas que compõem o sistema de
garantia de direitos de crianças e adolescentes e a segunda como as redes existentes no contexto social
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independentes das ações institucionalizadas, pois é no convívio com a família e a comunidade próxima que
a experiência do pertencimento deve se tornar realidade para crianças e adolescentes.

totalidade social, para, com isso atuar no fomento à resiliência de crianças e adolescentes vítimas de
violência e omissões da família, da comunidade e do Estado. Assim, constitui-se em um desafio superar os
preconceitos que impedem que as relações interpessoais entre os representantes de diferentes instituições

ALGUNS APONTAMENTOS PARA A ATUAÇÃO
ATUAÇÃO EM REDE DO CONSELHEIRO
CONSELHEIRO TUTELAR

evoluam em torno de objetivos comuns.

O conselheiro tutelar é um dos articuladores do trabalho em rede. O Conselho Tutelar é autônomo

Por último, é fundamental identificar as redes sociais das quais a criança e o adolescente provêm e

e assim o são os demais serviços que compõem a rede de atendimento, por isso a atuação em rede não

buscar nelas parcerias para a garantia do direito ameaçado. As crianças e os adolescentes que chegam ao

implica em subordinação de um órgão a outro, mas ação conectada, construção coletiva, onde cada

conselho não são uma “folha em branco”, eles têm uma história e relações com a família, com a vizinhança,

segmento mantém sua especificidade. A atuação em redes deve perseguir relações onde haja maior

com amigos, com organizações da comunidade, que se por um lado podem ser violadoras, por outro,

horizontalidade, integração, compartilhamento, respeito à diversidade, descentralização operacional,

podem se constituir em fontes de apoio e pertencimento. Mais uma vez, o conhecimento da realidade é

fluxos de informação e de interação, participação dos destinatários de programas e serviços, bem como a

essencial, sem ele a história é negada e o conselheiro corre o risco de se posicionar messianicamente como

otimização de recursos.

aquele que tudo resolve.

Na práxis da intervenção do conselho tutelar, o trabalho em redes é uma construção cotidiana. No
campo institucional, relativo à atuação das diferentes instituições responsáveis pela execução de serviços,

CONSIDERAÇÕES GERAIS

impõe-se a necessidade de reuniões e contatos sistemáticos para que se construam práticas conjuntas, se

O trabalho em rede se coloca como uma estratégia essencial para a consolidação do Estatuto da

compartilhe responsabilidades, sejam enfrentados os conflitos e discutidas as diferenças, sem buscar

Criança e do Adolescente. A dura realidade das crianças e adolescentes que chegam ao Conselho Tutelar

homogeneizar posicionamentos, mas construir os consensos necessários à materialização dos diretos.
O Conselho Tutelar é órgão que constitui a rede de atendimento existente na microrregião e na

carece de novas práticas e da superação das heranças de muitos anos de descaso, do enfoque punitivo ou
assistencialista presentes nas instituições e no próprio senso comum.

cidade de modo geral. Assim, o conselheiro tutelar necessita conhecer os serviços existentes e dispor-se a

O Conselheiro Tutelar não é um messias, mas, por certo, tendo uma responsabilidade assumida em

construir coletivamente alternativas que signifiquem proteção às crianças e aos adolescentes. Não basta

processo eletivo não pode se omitir na luta pelos direitos de parcela vulnerável da população. Assim, sua

encaminhar uma família para um serviço, é fundamental acompanhar o desenvolvimento do atendimento,

atuação somente será efetiva quanto maior for sua intervenção pautada pela estratégia de constituição de

com co-responsabilidade por aquele processo que se inicia. São necessárias reuniões sistemáticas para

redes. Trata-se de uma postura inovadora e desafiadora, que permitirá maior descentralização e

discussão e revisão de procedimentos por parte de todos os envolvidos. O Sistema de Garantia de Direitos

compartilhamento de saberes e de poderes.

só se efetivará com a implementação de políticas públicas articuladas e transversais, superando a
fragmentação, para assim, favorecer o acesso a serviços e atenção às necessidades das crianças e
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FRONTEIRAS E CONECÇÕES
CONECÇÕES ENTRE FAMÍLIA, INFÂNCIA
INFÂNCIA E JUVENTUDE:
O presente artigo pretende problematizar algumas questões sobre o processo de intervenção junto
às famílias pobres em decorrência da vulnerabilidade ou riscos sociais das suas crianças e jovens.
Como pensar a intervenção sobre a realidade social, considerando a complexidade das noções que
se encontram em disputa. O que se compreende é que os conflitos decorrentes da intervenção geram
distâncias muitas vezes intransponíveis para o estabelecimento de um diálogo com a diferença.
A compreensão da família e da infância e juventude em nossa sociedade contemporânea são parte
desse “problema”. Tomados em uma essencialidade quase “natural” sobre seus significados e sentidos de
forma homogena nos diferentes contextos sociais da nossa sociedade.
A proposta de “desconstrução” de noções é fundamental, pois pode contribuir para a compreensão
de sua construção histórica, social e cultural. As diferentes compreensões sobre as noções de família,
infância e juventude nos restituam sobre sua historicidade, ao mesmo tempo, que sua “naturalidade” passa
a ser questionada.
Assim, se por um lado existe um certo consenso de que as famílias necessitam de atenção social, no
sentido de oferecer-lhes mecanismos sociais que contribuam no processo de socialização dos seus filhos,
de outro, também é consenso que as ações de cuidado que as envolvem colocam em questão diferenças
nas suas relações com a sociedade, o Estado, o trabalho e o mercado. Nesse sentido, a construção de
políticas de proteção integral à família e a infância devem levar em consideração diferenças cruciais na sua
própria constituicão.
Mioto (2000) ao abordar o tema adverte para o fato de que:
“(...) não parece possível tratar a questão dos cuidados a famílias e
segmentos sociais vulneráveis atrelando-se à perspectiva da família como
um espaço natural de cuidados. O que sempre prevaleceu nas discussões
sobre as relações entre a família, sociedade e Estado foi uma idéia centrada
na família apenas enquanto instância geradora de cuidados. A premissa
básica dessas discussões é a de que, existem dois canais, considerados
naturais, para satisfação das necessidades dos cidadãos: o mercado (via
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trabalho) e a família. Somente quando falham estes canais é que o Estado ou

e pode-se dizer que durante séculos a educação foi garantida pela aprendizagem, graças a convivência da

outras instituicões intervêm e, na maioria das vezes, de forma temporária .“

criança ou do jovem com os adultos. A criança aprendia as coisas que devia saber ajudando os adultos a

(p.219)

fazê-las.

A autora argumenta que existe uma cultura prevalentemente assistencialista no âmbito das

“Essa família antiga tinha por missão – sentida por todos – a conservação dos

políticas e dos serviços destinados às famílias, na medida em que centram suas ações dentre aquelas que

bens, a prática comum de um ofício, a ajuda mútua cotidiana num mundo

faliram no provimento das questões de sobrevivência, de suporte afetivo e de socialização de suas crianças

em que um homem, e mais ainda uma mulher isolados não podiam

e adolescentes, sendo que a “falência é entendida como resultado da incapacidade das próprias famílias”

sobreviver, e ainda, nos casos de crise, a proteção da honra e das vidas. Ela

(p.219) Assim, a inobservância da diversidade neste contexto pode levar o Estado a optar por medidas

não tinha função afetiva. Isso não quer dizer que o amor estivesse ausente:

protetivas que em nada contribuem para a superação das suas dificuldades, ao contrário, podem aniquilar

ao contrário, ele é muitas vezes reconhecível (...) o sentimento entre os
cônjuges, entre os pais e os filhos, não era necessário à existência nem ao

qualquer processo que efetivamente incida sobre uma realidade cultural e social diversa.

equilíbrio da família: se ele existisse, tanto melhor”. (p.10-11)

Neves (1999) ao analisar o trabalho infantil entre famílias, observa que a infância é concebida como
uma fase cujo limite abarca entre os 12 e os 14 anos, conforme o desenvolvimento físico. A partir deste
momento, os jovens e as jovens são integrados ao mundo dos adultos, reconhecido pela responsabilidade
diante do trabalho e pelo direito ao tempo livre, que ultrapassa a do trabalho, em outros espaços sociais
distanciados da família e da vizinhança. No período da infância, as crianças estão limitadas as relações
domésticas e vicinais, acrescidas da vinculação à escola.
Diante desta “adultização” precoce das crianças e jovens alguns numa conclusão mais apressada
podem tentar definir tais famílias como “negligentes”, na medida em que não estabelecem mecanismos de
atenção e cuidados aos seus filhos. No entanto, como argumenta Neves (1999):
“ (...) a passagem prematura e relativamente direta da infância para o início
da vida adulta ou de trabalhador exalta a perda de controle dos pais diante
do comportamento dos filhos”(p.80).

Considerando que as famílias reconhecem de que os filhos não são mais crianças, muitas acabam

As trocas afetivas e as comunicações sociais eram realizadas, portanto fora da família, num “meio”
muito denso e quente, composto de vizinhos, amigos, crianças, velhos, mulheres e homens, em que a
inclinação se podia manifestar mais livremente. As famílias conjugais se diluíam nesse meio.
Ao comparar as representações sociais e os modos de vida das sociedades tradicionais com as
industriais, o autor demonstra as profundas alterações que foram ocorrendo com tais noções. O novo lugar
assumido pela criança e a família na sociedade.
Essas transformações iniciam a partir de um certo período, a partir do fim do século XVII, uma
mudança considerável alterou o estado das coisas. Elas podem ser compreendidas a partir de duas
abordagens distintas.
A partir da constituição da escola como substituta da aprendizagem como meio de educação, a
criança deixou de ser misturada aos adultos e de aprender a vida diretamente, através do contato com

inclusive, utilizando-se de formas violentas de domesticação, ocasião em que esgotadas suas tentativas,

eles. O início de um longo processo de enclausuramento das crianças (como dos loucos, dos pobres e das

resta-lhes a vinculação com outras instâncias de disciplinarização, isto é, o trabalho, uma vez que a escola

prostitutas) que se estenderia até nossos dias, e ao qual se dá o nome de “escolarização”.

já falhou no cumprimento de sua função social.
Ariés (1981) compara as diferentes interpretações e práticas sociais relativas à família, a infância e a
juventude na sociedade tradicional com a sociedade industrial européia do século XVIII ao XXC. Essa
interpretação histórica permite compreender como as noções foram atualizando-se e assumindo novos
significados e práticas sociais ao longo dos últimos séculos na sociedade ocidental.
A infância e a juventude eram mal vistas nas sociedades tradicionais, sua duração era reduzida a

Essa separação das crianças deve ser interpretada como uma das faces do grande movimento de
moralização dos homens promovido pelos reformadores católicos ou protestantes ligados à Igreja, às leis
ou ao Estado. Mas ela não teria sido realmente possível sem a cumplicidade sentimental das famílias.
A família tornou-se o lugar de uma afeição necessária entre os cônjuges e entre os pais e filhos,
algo que ela não era antes. Essa afeição se exprimiu, sobretudo através da importância que se passou a
atribuir a educação.

seu período mais frágil, e “mal adquiria algum desembaraço físico, era logo misturada aos adultos, e

A família começou então a se organizar em torno da criança e a lhe dar uma tal importância, que a

partilhava seus trabalhos e jogos. De criancinha pequena, ela se transformava imediatamente em homem

criança saiu de seu antigo anonimato, que se tornou impossível perdê-la ou substituí-la sem uma enorme

jovem, sem passar pelas etapas da juventude, que talvez fossem praticadas antes da Idade Média e que se

dor, que ela não pode mais ser reproduzida muitas vez, e que se tornou necessário limitar seu número para

tornaram aspectos essenciais das sociedades evoluídas de hoje. (Ariés, 1981, p. 10)”.

melhor cuidar dela. Portanto, não surpreende que essa revolução escolar e sentimental tenha sido seguida,

A transmissão dos valores e dos conhecimentos, e de modo mais geral, a socialização da criança,
não eram, portanto nem asseguradas nem controladas pela família. A criança se afastava logo de seus pais,
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com o passar do tempo, de um malthusianismo demográfico, de uma redução voluntária da natalidade.
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Para Ariés a conseqüência disso tudo foi a polarização da vida social no século XIX em torno da
família e da profissão, e o desaparecimento da antiga sociabilidade.

em que se habita, e outras diferenças tantas que nos levam a pensar até que a idéia de “juventude” é uma
palavra vazia”. (p: 47)

A centralidade da discussão reside na possibilidade de compreender a dinamicidade da vida social

De fato, há interesses econômicos e políticos na delimitação dessas fronteiras, razão pela qual elas

sob diferentes interpretações, a econômica, a política, a social e cultural. Essa desconstrução histórica

podem ser muito flexíveis na sociedade em que vivemos. Esse jogo de disputas sociais em torno das etapas

revela como foram sendo atribuídos significados e práticas sociais pelos atores na reatualização constante

da vida, não desconsidera o lado biológico (o aparato físico), e a experiência geracional. Se é verdade que

de tais noções.

“geração” não pode ser definida apenas cronologicamente, é preciso considerar como determinados

Compreender o contexto do século XXI nas sociedades complexas torna esse desafio ainda maior,
principalmente, quando associados a outras noções como Estado e Sociedade Civil.
A compreensão das diferentes noções sobre infância, juventude e família em nossa sociedade é

marcos culturais de uma época são ou não partilhados pelos jovens de uma mesma geração.
Em sua análise sobre os jovens nascidos após a década de 70 na cidade do Rio de Janeiro, é possível
traçar um marco geracional: a cultura do medo.
“(...) o fato de os jovens cariocas terem se socializado na cultura do medo os

permeada por conflitos e tensões, onde encontram-se vários campos em disputa.

aproxima em termos de uma experiência geracional” (p.49)

Dentre as noções revisitadas, a mais tardia, é a Juventude. Talvez, a mais estereotipada,
principalmente quando associada a pobreza e a violência.

No entanto, essa cultura do medo, generaliza-se de diferentes formas sobre a juventude carioca, ao

Sposito (2000) ao apresentar a discussão sobre Juventude na sociedade brasileira no contexto

mesmo tempo em que homogeniza aquilo que é diferente, os jovens. Não é preciso dizer que essa cultura

atual destaca que há algumas décadas os jovens já vinham sendo objeto das atenções nos meios de

estigmatiza e pesa mais sobre certa população da cidade, aquela que mora em alguns espaços

comunicação de massa, ocupando os noticiários quer sob a forma de mercado potencial de consumidores a

“condenados”. Ali, generaliza-se, estaria a parte perigosa da juventude carioca. Pobres, mais negros do que

ser conquistado, quer nas páginas policiais como protagonistas da escalada da violência nas grandes

brancos, e favelados, seriam marginais de fato ou em potencial.
A autora destaca a necessidade em “(...) desnaturalizar o medo, descomplicar o quadro, desfazer

cidades brasileiras.
Para a autora, esses veículos contribuíram para trazer á arena pública o tema da juventude, no
entanto, também propiciaram o surgimento de vários estereótipos sobre uma pretensa condição juvenil,
homogênea e com características universais, que atingiria de igual modo a todos os jovens.
As representações sociais sobre os jovens em nossa sociedade perpassam significados tais como

preconceitos, fazer perceber que nossos medos não estão todos ligados a uma mesma causa, explicitar
outras virtualidades desse processo que não apenas a de reafirmar a imagem da cidade partida” (p.49).
Controlar o próprio sentimento do medo e questionar preconceitos bastante interiorizados no
processo de socialização é fundamental para iniciar uma intervenção social.

causadores de violência, ameaçados continuamente pelo fantasma das drogas, irremediavelmente

Ao discutir as formas de participação da juventude atualmente, ele afirma que os jovens através

individualistas, apáticos, consumidores vorazes de produtos ou mercadorias inúteis e desinteressados das

das atividades culturais e experimentos sociais, podem trazer para a agenda pública a questão dos

questões públicas.

sentimentos e contribuir para a mudança de mentalidade. Trata-se de compreender os efeitos políticos

Para Novaes (2000) antes de iniciarmos a discutir sobre a “juventude”, é válido começar definindo-

dessas formas de fazer política que não se caracterizam por um discurso político articulado como o das

a Biologicamente, o jovem é aquele que, em tese, está mais longe da morte. Biologicamente mais

gerações passadas. Porém, é preciso reconhecer, elas colocam em cena novos protagonistas locais que até

predisposto á vida, tem o gosto pela aventura, tem maior curiosidade pelo novo. Em consequência, tem um

então eram apenas coajuvantes ou “aprendizes” da linguagem política ilustrada.
Para Novaes o importante é ouvir mais e encontrar meios e instrumentos adequados para

lado mais propenso ao revolucionário.
Entretanto, se pensarmos um pouco nos aspectos históricos e temporais, perceberemos que
existem várias juventudes que convivem num mesmo tempo, no mesmo espaço social. Isto é, quando

compreender os efeitos políticos de ações juvenis que muitas vezes se passam nos lugares usuais da
política.

falamos em juventude, muitas vezes o fazemos como se houvesse um ciclo natural e universal da vida. Falase como se em todas as sociedades as etapas da vida fossem bem demarcadas e da mesma maneira.
Porém, além do fato de a idéia de “etapas da vida” ser uma produção de um processo histórico, há
diferenças entre os jovens que são contemporâneos e vivem em uma mesma sociedade.

CONSIDERAÇÕES:

Como reafirma Novaes (2000) entre os jovens brasileiros “há diferenças muito importantes em

A contextualização das noções de família, infância e juventude demonstram regularidades e

decorrência do pertencimento a classes sociais distintas, das relações de gênero, de estilos de vida, de local

diferenças, talvez, as fronteiras de classe sejam as mais fluídas, enquanto a geracional implique diferenças,
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no entanto, tais distinções em nada contribuem para sua compreensão, pois suas fronteiras aproximam-se

DESAFIOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO
PORTO ALEGRE COMO INSTÂNCIA DE

e interrelacionam-se de um modo difuso.

CONTROLE SOCIAL.

Há que se levar em consideração, porém, os significados subjacentes às inúmeras interpretações na

Maria Lopes Rodrigues1, Almadiva Gomes do Valle2 e Paulo Augusto Coelho de Souza3

disputa da definição de tais noções. As relações de poder, a instituição de normas e leis e sua própria
atualização social se convertem em relações de conflitos e tensões, tornando quem sabe, a distância ainda

1

Presidente do CMAS

maior, para o desvelamento de novas possibilidades sobre a realidade.
2

Assistente Social, assessora técnica do CMAS

A infância e a juventude não são fenômenos isolados, “etapas da vida” e suas famílias não são
3

Sociólogo, assistente administrativo do CMAS

exclusivamente “espaços de proteção”. Há inúmeros fatores envolvidos nessas relações, nas relações com
os demais atores da nossa sociedade e do Estado.
Diante de tais questões, vislumbra-se mais do que nunca a necessidade de se estabelecer diálogos,

INTRODUÇÃO

partindo das diferentes interpretações sobre a realidade social. O processo de intervenção na realidade

A cidade de Porto Alegre vem, ao longo dos anos, apresentando um pioneirismo no que diz respeito

pressupõe conhecê-la, pois do contrário, as tensões e conflitos resultantes das ações implementadas pelo

à participação cidadã. Um destes aspectos pioneiros é a criação dos Conselhos Tutelares e o processo de

Estado através das políticas sociais não atingirão os grupos sociais aos quais se destinam.

aperfeiçoamento da escolha dos Conselheiros via eleição direta e a realização de sua I conferência
Municipal de Assistência Social, antes mesmo da promulgação da LOAS, em 1993.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
BIBLIOGRÁFICAS:

Dentro deste processo o Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Alegre – CMAS foi

ARIÈS, Phillipe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: LTC, 19

convidado a participar da capacitação dos candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar que concorreram na

FONSECA, Claudia. Nos caminhos da adoção. São Paulo, Cortez, 1995.

eleição deste ano de 2007, onde desenvolvemos algumas questões, que a nosso ver, são fundamentais

MIOTO, Regina Célia Tamaso. Cuidados sociais dirigidos à família e segmentos sociais vulneráveis,

como garantia do papel de instância de controle social que um Conselho de Política deve ter.

2000. In.: Capacitação em Serviço Social e Política Social. Módulo 04: O Trabalho do Assistente

Assim, iniciamos pela discussão do controle social: o que é, sua necessidade e como se dá.

Social e as políticas sociais. Brasília, UNB, 2000.

Posteriormente abordamos o CMAS, qual o marco legal que embasa sua existência e funcionamento, quais

NEVES, Delma Pessanha. A perversão do trabalho infantil: lógicas sociais e alternativas de

suas competências e qual sua estrutura. Num terceiro momento abordamos os desafios que o Conselho se

prevenção. Niterói: Intertexto, 1999.

propõe para efetivamente ser uma instância de controle social, tais como: qual a concepção da Política de

NOVAES, R. Regina. Juventude e Participação social: apontamentos sobre a reinvenção da política.

Assistência Social e sua prática efetiva; as necessidades de formação e capacitação de todos os atores da

In.: ABRAMO, P. Helena Wendel, Maria Virgínia de Freitas, Marília Sposito (orgs.) – São Paulo:

política. Por fim a necessidade de participação dos usuários em todas as instâncias de controle.

Cortez, 2000.
CONTROLE SOCIAL
O controle social se coloca como uma conquista da cidadania, principalmente com o advento da
Constituição Federal de 1988. Na esfera da Assistência Social, esta conquista é significativa, pois o texto
constitucional reconhece o status de Política Pública, rompendo com o caráter assistencialista e
meritocrático vigente até então, transitando para um novo campo: o dos direitos, da universalização dos
acessos e da responsabilidade estatal. Este reconhecimento está materializado nos artigos 203 e 204 da
Constituição Federal, que demarcam as seguintes diretrizes para a Política: descentralização políticoadministrativa e participação da população, que é o primeiro instituto formalizado de controle social.
A Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei 8.742/93) organiza a Política de Assistência e
regulamenta estes preceitos constitucionais:

- 57 -

- 58 -

Art. 16. As instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo de assistência social,
de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, são:

Fixar diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Assistência Social para o
município de Porto Alegre, conforme deliberação das Conferências Municipais de Assistência Social;

I - o Conselho Nacional de Assistência Social;

Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada de assistência

II - os Conselhos Estaduais de Assistência Social;

social;

III - o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal;

Regular critérios de funcionamento das entidades e organizações de assistência social;

IV - os Conselhos Municipais de Assistência Social.

Fixar normas e efetuar o registro de entidades não-governamentais de assistência social;
Fiscalizar as entidades e organizações de assistência social;

Os Conselhos são os espaços por excelência da Participação Popular e Controle Social. Segundo

Cancelar o registro das entidades assistenciais que incorrerem em irregularidades na aplicação dos

Telles (1994:91) é preciso considerá-los como “espaços de poder e de uma forma de sociabilidade regida

recursos que lhe forem repassados pelos poderes públicos e não obedecerem aos princípios e diretrizes da

pelo reconhecimento do outro como sujeito de interesses válidos, valores pertinentes e demandas

LOAS;

legítimas”. Também as Conferências de Assistência Social, nas esferas Municipal, Estadual e Nacional, são

Zelar pela efetivação do Sistema Municipal de Assistência Social;

instâncias de avaliação, formulação, deliberação e participação.

Instituir e regulamentar o funcionamento das Comissões Regionais de Assistência Social – CORAS;

Na 4ª Conferência Nacional foi deliberada a criação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS,
como forma de consolidação da estrutura descentralizada, participativa e democrática da Política e a
constituição de uma rede de serviços eficaz. A partir desta deliberação, por uma construção coletiva, foi
aprovado em setembro de 2004 a Política Nacional de Assistência Social e em 2005 a Norma Operacional
Básica - SUAS (NOB/SUAS).

Articular-se com as instâncias deliberativas no município, tendo em vista a organicidade da política
de assistência social com as demais políticas setoriais para a integração das ações;
Deliberar sobre o Fundo Municipal de Assistência Social;
Deliberar sobre a transferência de recursos financeiros às entidades não-governamentais de
assistência social;

O SUAS estabelece padrões dos serviços, qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e

Emitir parecer sobre o orçamento municipal destinado à assistência social;

resultado, além da padronização da nomenclatura dos serviços e da rede sócio-assistencial. Também cria

Convocar, a cada dois anos ou extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, a

instrumentos de gestão que fortalecem as instâncias de controle social: atualmente não há repasse de

Conferência Municipal de Assistência Social, com o objetivo de avaliar a situação da assistência social e

recurso da esfera federal para as demais, sem que haja deliberação do respectivo Conselho.

propor diretrizes para o aperfeiçoamento do CMAS;

Em Porto Alegre, a questão do controle social na Assistência já está presente na Lei Complementar
352/95, que institui a Política no município, que no seu Art. 4º, IV prevê a participação popular na Política
de Assistência Social, através de mecanismos descentralizados.

Incentivar a realização de estudos e pesquisas na área, sugerindo medidas de prevenção, controle e
avaliação;
Elaborar e deliberar sobre seu Regimento Interno;
Exercer outras deliberações que lhe forem delegadas por lei;

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SOCIAL DE PORTO ALEGRE – CMAS

Apresentar ao Chefe do Poder Executivo propostas que viabilizem a regulamentação da LC 352/95.

O CMAS foi criado legalmente em 08 de agosto de 1995 pela Lei Complementar 352/95, atendendo

O CMAS é composto por 45 Conselheiros, membros titulares e respectivos suplentes que

deliberação da I Conferência Municipal de Assistência Social, em 1993, que foi organizada pelo Foro

representam, paritariamente, governo e sociedade civil, com mandato de dois anos. Entre os

Municipal de Assistência Social.

representantes da sociedade civil temos três entidades prestadoras de serviços, duas entidades de

O Decreto 11.469/96 regulamenta a Lei Complementar 352/95, estabelecendo que o CMAS é

organização e/ou representação dos usuários da Assistência Social, um representante das categorias

“instância colegiada de caráter permanente entre Governo e Sociedade Civil, com poder normativo,

profissionais do setor, um representante da União das Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA

deliberativo e controlador da política de Assistência Social do município de Porto Alegre”. Estes dois

e dezesseis representantes dos usuários, oriundos das Comissões Regionais de Assistência Social – CORAS.

estatutos legais é que embasam as atribuições, competências e estrutura do Conselho.
As competências do CMAS são de três ordens: normativas, deliberativas e de controle da Política, e
são as seguintes:

O Conselho se organiza da seguinte forma:
Assembléia Geral é a instância máxima, reúne a totalidade dos Conselheiros e acontece
quinzenalmente;

Deliberar sobre a política municipal de assistência social;
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A Diretoria Executiva é composta por um Presidente, dois Vice-Presidentes e dois Secretários e
escolhida, entre os membros do Conselho, em Assembléia Geral;
Comissões Regionais de Assistência Social - CORAS, em cada uma das dezesseis regiões do

Está posto, então, o grande desafio do CMAS para os próximos anos: a concretização da
participação dos usuários nas instâncias locais de controle social, que são as CORAS e no próprio CMAS.
Também a VII Conferência aponta caminhos para vencermos este desafio:

Orçamento Participativo, com caráter consultivo e a função de propor políticas e acompanhar a

Capacitar a população para ocupar estes espaços, assim como as representações de usuários.

implantação destas nas respectivas regiões, são abertaa à participação de órgãos públicos, entidades de
assistência social, entidades de representação dos usuários e cidadãos moradores da região;

Aprimorar a divulgação, promoção e capacitação dos usuários e profissionais, na busca da maior
participação nas Conferências.

Comissões internas: têm a atribuição de discutir, avaliar e dar parecer sobre as matérias em
tramitação, subsidiando a discussão na Assembléia Geral, atualmente funcionam as seguintes Comissões:

Dar continuidade aos programas, não sendo só piloto, mas podendo contribuir com a política da
Assistência Social.

de Fiscalização e Controle, de Política de Assistência Social, de Normas e Regulamentação, de Finanças e do
Programa Bolsa Família, sendo possível a criação de Grupos de Trabalho específicos;
Secretaria Executiva, que dá suporte administrativo ao funcionamento do Conselho; e
Assessoria Técnica, é uma função nova no CMAS e está em processo de construção de suas
atribuições.

Agendamento distinto das conferências para maior participação da comunidade em todos os
temas.
Garantir maior acesso aos espaços de controle social, com a possibilidade de aproximação a outros
espaços, como escolas e postos de saúde, para ampliar o processo de articulação e discussão das políticas
públicas.
Identificar as necessidades, reunir as instituições existentes e comunidades para reivindicar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS – OS DESAFIOS PARA O FUTURO
Temos claro que o CMAS está formalmente consolidado enquanto instância de controle social da

Dar continuidade aos programas garantindo a efetividade, através das articulações com as demais
políticas sociais.

política de Assistência Social, ou seja, um espaço de democracia participativa, onde a sociedade civil,
cidadãos e cidadãs exercem a fiscalização sobre a esfera pública estatal. Entretanto, também temos claro a

BIBLIOGRAFIA

necessidade de avançar no sentido da representatividade das pessoas que participam deste espaço.

BRASIL – Lei nº 8.7142/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS

Na representação da sociedade civil no CMAS, hoje, não há participação de usuários.

_______ - Constituição Federal, 1988.

Historicamente estas populações têm dificuldades de participação. A VII Conferência Municipal de

CMAS – Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Alegre. 1997

Assistência Social aponta estas dificuldades de participação dos usuários, ao avaliar os avanços

______ – Resoluções da VII Conferência Municipal de Assistência Social. Porto Alegre: 2007 (a

conquistados e apontar os desafios para o futuro:

publicar)

Dificuldade na mobilização dos usuários para a participação;

CNAS – Resolução nº 145/2004 - Política Nacional de Assistência Social

Maior articulação comunitária nos espaços de discussão e decisão.

______ - Resolução 130/2005 – Norma Operacional Básica – NOB/SUAS

Rotatividade de participantes na CORAS.

PORTO ALEGRE. Lei Complementar nº 352/1995.

Comunicação entre os técnicos possibilitando uma linguagem popular aos usuários, no sentido de

_______________. Decreto nº 11.469/1996.

fortalecer a participação dos usuários no controle social.
Falta de consenso nas reuniões das CORAS e do fórum, em relação aos horários (moradores de rua/
dificuldade nos horários dos albergues).

TELES, V.S. – “Sociedade Civil e Construção de Espaços Públicos”. In DAGNINO, E. (org.) Anos 90:
Política e Sociedade no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1994.
UNB – Capacitação em Serviço Social e Política Social, Módulo 3. – Brasília: UNB, Centro de

Falta de diálogo intersetorial, dificuldade de comunicação entre os técnicos e linguagem adequada

Educação Aberta, Continuada à Distância, 2000.

aos usuários.
Faltam informações para os usuários e técnicos sobre as políticas sociais.
Falta comunicação e maior divulgação dos serviços existentes, com horas e locais marcados,
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A FALA E A ESCUTA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ADOLESCENTE NAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

que chega até esse serviços em busca de auxílio, tendo em vista que o desenvolvimento, a maturação da
criança é por si só, fonte de conflitos.

Fabrício Acosta Gonçalves Rocha

É importante estar alerta que, qualquer conflito, pode levar ao aparecimento de sintomas

Psicólogo, formado pela PUC/RS em 1993; especialista em Recursos Humanos pela UFRGS em 2003;

diversamente interpretados, por isso, mais do que qualquer informação de terceiros, ouvir a criança e o

especialista em Análise Institucional na UFRGS em 2006 e diretor técnico do Centro de Inclusão

adolescente, creditando a este sujeito a prerrogativa de falar das coisas que o fazem sofrer. Note-se que é

Social/CEFIS.

através da fala da criança e do adolescente o inicio do estabelecimento de um processo saudável na
elaboração de conflitos. Um aspecto não menos importante nessa relação é a manutenção do sigilo daquilo

O presente texto tem como objetivo propor uma reflexão sobre a importância do apoio psicológico

que é dito pela criança ou adolescente, na medida de que quando eles falam a respeito de seu sentir, o

ofertado à criança, ao adolescente e a sua família quando em situação de risco pessoal, familiar e social.

falam para uma pessoa com a qual estabeleceram um processo de identificação positiva. Aproxima-se

Dessa reflexão emergirá também a compreensão de qual a metodologia a ser adotada para o atendimento

daquilo que Freud chamou de transferência.

clínico deles. Entretanto, afirmamos desde logo por toda a experiência com o atendimento a esses sujeitos,

Cabe aqui relembrar as fases do desenvolvimento da pessoa humana e compreender que a infância

que é real a necessidade de oferecer o apoio psicológico a eles para fortalecer o restabelecimento dos laços

é caracterizada por diversas fases e estágios maturativos, organizadores do psiquismo infantil com reflexos

afetivos e sociais rompidos por vivências traumáticas.

no funcionamento do indivíduo na adolescência e na vida adulta. Destaca-se relevante dar atenção, quando

Nesse contexto destaca-se por pertinente a importância da fala e da escuta do atendido para
estabelecer uma relação transferencial com o cuidador, seja ele professor, médico, psicólogo, conselheiro
tutelar, advogado etc.

do atendimento à criança em situação de vulnerabilidade, a essas diversas fases, períodos de maturação
individual e na interação com o seu núcleo familiar.
A seguir para tornar mais claro o que se afirma enumeraremos exemplos de possíveis distúrbios no

O Centro de Formação e Inclusão Social – CEFIS no qual coordeno o serviço de psicologia adotamos

comportamento infantil, que necessitam ser acompanhadas e tratadas, mas não punidos: a) no

como norma o atendimento e o acompanhamento psicológico do sujeito, utilizando as ferramentas

adormecimento e no sono; b) nas condutas motoras; c) na linguagem; d) na esfera oro-alimentar; e) no

adequadas para identificar as dificuldades noticiadas, separando o normal do patológico a implementar

controle esfincteriano; f) nas funções cognitivas; g) no distúrbio do comportamento; h) do jogo; i) nas

mudanças em suas realidades, aproveitando e desenvolvendo as próprias potencialidades.

condutas agressivas; j) na diferença dos sexos e das condutas sexuais.

Busca-se a transformação da realidade social da criança e do adolescente, reconhecendo neles a

Quando ouvidos ou observados alguns destes distúrbios na acolhida pelo Conselho Tutelar da

capacidade em assumir o papel de sujeito no processo de melhoria de suas condições de vida. Constata-se

criança ou do adolescente devem-se buscar o imediato encaminhamento desse sujeito a atendimento

que o fortalecimento do papel individual nas relações sociais funda no sujeito um questionamento sobre o

psicológico, requisitando um diagnóstico preliminar e que permite um apaziguamento dos sintomas e uma

seu destino.

vida mais saudável no convívio familiar e comunitário.

Ao Conselho Tutelar responsável pela proteção da criança e do adolescente cabe compreender que

Importa registrar aqui o poder legal atribuído ao Conselho Tutelar para requerer qualquer

não basta o conhecimento teórico expresso nas leis, mas é indispensável implementar em suas práticas o

atendimento, restando-lhe a aplicação de medidas aos responsáveis pela criança: à família, à comunidade,

princípio constitucional da igualdade entre todas as pessoas humanas, sendo que o sentimento de

à escola, ao poder público e a sociedade em geral quando não forem atendidas as necessidades daquelas.

solidariedade deve permear todas as ações entre os adultos, os jovens, a criança e o adolescente.

Já a adolescência apresenta outras peculiaridades. É uma fase da vida do indivíduo marcada por um

No trabalho diário do Conselho Tutelar, um órgão de cunho administrativo e decisões colegiadas,

conjunto de mudanças naturais que estabelece um novo patamar de socialização para o jovem. Mudanças

que foi criado para intervir quando os direitos humanos da criança e do adolescente forem ameaçados ou

estas que vão desde questões referentes à sexualidade, perpassando pelo uso de drogas e até a escolha de

violados por ação ou omissão do poder público, da família, da comunidade e da sociedade em geral ouvir o

uma profissão.

possível lesado é prioridade funcional.

A adolescência representa um processo de passagem entre a infância e a fase adulta. Por isso, ela é

O conselheiro tutelar deverá mais do que qualquer outro profissional portar um olhar diferenciado
para as peculiaridades da criança e do adolescente, pessoa em peculiar condição de desenvolvimento e

naturalmente permeada por conflitos de afirmação. O adolescente depara-se com a necessidade de decidir
os caminhos que vai trilhar como adulto, entre eles, o seu futuro profissional.

titular da proteção integral em prioridade absoluta para além do que pode ser considerado normal,
patológico ou doentio questionando-se a melhor maneira de agir para proteger a criança ou adolescente
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O adolescente em situação de vulnerabilidade social sente uma dificuldade a mais ao lidar com as
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incertezas do futuro, tais como, dificuldades com as questões da saúde, sexuais e aceitação de suas

Marcelli, D. Manual de psicopatologia da infância de Ajuriaguerra. 5. Porto Alegre: Ed. Art Med,

limitações, devido a falta de uma preparação adequada na escola,.

1998.

Ponderável é ainda, a existência de um mercado de trabalho excludente, o reduzido número de

Constituição Federal de 1988.

empregos, a precarização do mercado informal e o mundo das drogas fatores desencadeantes de novos

Lei Federal 8069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente.

conflitos individuais, familiares e sociais. Na identificação de uma conduta normal ou patológica, é

Mello, Adriana e outros, Conversando sobre adolescência e contemporaneidade. Conselho

adequado perguntarmos: se essa conduta manifesta (mentalizada ou atuada) apresenta no seio do

Regional de Psicologia – Porto Alegre: Libretos, 2004.

funcionamento mental da criança, um poder patogênico ou ela assume um papel organizador?

Rocha, Fabrício e Maria Dinair. CRIANÇA E ADOLESCENTE VIOLÊNCIA SEXUAL: FANTASIA OU

Cabe ressaltar que a conduta de crianças conformistas, sem conflitos aparentes nas fases de
desenvolvimento, que poderão desembocar em uma adolescência cheia de sintomas e dificuldades de

REALIDADE. Porto Alegre: Anais ABENEPI do 19º Congresso da Associação Brasileira de Neurologia,
Psiquiatria Infantil e Profissões afins, junho de 2007.

superação desta fase deve ser pouco esperada.
Repetimos: o Conselho Tutelar é um órgão representativo da sociedade é um serviço de
aconselhamento da família e encaminhamento dos acolhidos aos serviços da rede. Por ser colegiado, suas
deliberações e suas decisões devem ser registradas em ata assinada por todos os conselheiros, constando
se tais decisões foram tomadas pela unanimidade dos conselheiros. Em havendo decisão divergente é
necessário que esta seja registrada, e também a sugestão do conselheiro que diverge. Esse procedimento é
indispensável, pois todos os conselheiros respondem pelo Conselho. Assim, na reunião colegiada as
medidas aplicadas em emergência devem ser submetidas à apreciação dos conselheiros de forma que
todos saibam responder a respeito de qualquer atendimento de sua microrregião, quando solicitados por
aquele que tem legítimo interesse de intervir, ou seja, a família, a comunidade, a sociedade e o poder
público, conforme reza a norma do artigo 227 (direito à proteção integral). Cabe registrar aqui que o
advogado que conforme diz o artigo 133 da Constituição Federal é indispensável à administração da justiça
tem legitimidade para requerer informações a respeito da criança ou do adolescente acolhido pelo
Conselho Tutelar, mesmo porque o artigo 206 afirma que qualquer pessoa pode requer em nome da
criança e do adolescente, tendo como norte o princípio da dignidade da pessoa humana.

CONCLUINDO
Na presente dinâmica social um cenário de incertezas, o caminho é enfrentar as mudanças que nos
desafiam. A experiência nesse cenário mostra a necessidade de oferecer a criança e ao adolescente a
defesa, a proteção e o acompanhamento de profissionais de formação multidisciplinar e em integração. A
intervenção de todos comprometida e integrada proporcionará a superação das dificuldades vivenciadas
pela criança, pelo adolescente e seus responsáveis, minorando a sua extensão, alimentando uma
estabilidade individual, e assim, produzir a auto-inserção familiar, comunitária, social produtiva.
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ORIENTAR E ACONSELHAR
ACONSELHAR: ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO
CONSELHO TUTELAR

O desenvolvimento MENTAL abarca as habilidades motoras, a aquisição de conhecimentos, o
raciocínio lógico, noções culturais, estéticas, políticas..., bem como cuidados com a saúde mental. Quão

Flávio Inácio Burg
Ex-Conselheiro Tutelar (1ª e 2ª Gestões – 1992 a 1998), formado em Filosofia e Sociologia,

delicada é a situação de um doente mental, com sofrimentos psíquicos, necessitando de medicações ou até
internações em Hospital Psiquiátrico!

especialização em História Contemporânea e atualmente é Professor da Prefeitura Municipal de Porto

O desenvolvimento SOCIAL se inicia com os familiares, onde a criança aprende a conviver com os

Alegre

outros, a tolerar as diferenças, assimila as regras de funcionamento da casa e as normas de convivência.
Esta aprendizagem se estende à creche, escola, comunidade e sociedade.

Pode-se reunir as atribuições do Conselho Tutelar em dois grupos: 1º) Atender situações de violação

A MORAL ensina as noções de CERTO e ERRADO, o que pode e o que não pode, os VALORES e

de direitos de crianças e adolescentes e aplicar as medidas cabíveis (Art. 136, 101 e 129 do Estatuto da

PRINCÍPIOS fundamentais como a VERDADE, a HONESTIDADE, a JUSTIÇA, a SOLIDARIEDADE, o RESPEITO a

Criança e do Adolescente – ECA); 2º) Assessorar o Poder Público na formulação de Políticas e Programas

si, aos outros e ao meio ambiente. Forma o caráter da pessoa, a postura ÉTICA em relação a tudo e em

voltados à criança e ao adolescente (Art. 136, inciso IX), em articulação com os Movimentos Sociais e as

todas as situações.

Entidades de Atendimento.

Por fim, a Lei Federal nº 8.069/1990 fala em desenvolvimento ESPIRITUAL! Afinal, o que isto

Dentre as atribuições do primeiro grupo, quero destacar a ORIENTAÇÃO e o ACONSELHAMENTO
aos jovens e seus pais. Pergunta-se: que conselhos e orientações os conselheiros irão emitir?

significa? Estaria a lei afirmando que, além da parte física, somos também dotados de ESPÍRITO? Alguém
que atingiu um significativo desenvolvimento espiritual seria uma pessoa mais “iluminada”, mais bondosa,

As variáveis são inúmeras, dependendo de cada caso. Verifica-se, porém, que a maior parte das

mais generosa, mais justa, mais solidária...? A Religião, a meditação, tipos de músicas, orientações

demandas atendidas pelo Conselho Tutelar tem origem na família. O que está acontecendo nas famílias,

adequadas ajudariam no desenvolvimento espiritual? Quantos pais se preocupam com esta questão? Estes

tendo em vista os muitos conflitos presenciados diariamente?

e outros questionamentos merecem aprofundamento e uma socialização maior, haja vista que a sociedade
capitalista ocidental não valoriza este aspecto.

Ressalto o Art. 22 do ECA: “Aos PAIS incumbe o DEVER de SUSTENTO, GUARDA e EDUCAÇÃO dos
filhos menores...”.

Vemos, portanto, quão complexo é o ser humano, que não nasce pronto, mas passa por um
processo de desenvolvimento durante toda sua vida. Há os que não apresentam desenvolvimento moral e

“PAIS” significa PAI e MÃE, que exercem o poder familiar em IGUALDADE DE CONDIÇÕES (Art. 21).
Possuir PODER IGUAL em relação aos filhos implica que os pais precisam estar em profunda sintonia quanto

espiritual, pois historicamente e também hoje em dia presenciam-se muitas barbáries e crimes
assustadoramente hediondos.

à criação e educação dos mesmos. Nenhum dos dois tem poder de desautorizar o outro em eventuais

Ainda quero abordar mais um aspecto da EDUCAÇÃO: o binômio AFETO-LIMITES. A dosagem

consentimentos, proibições ou castigos infligidos aos filhos. Se isto ocorrer, estabelece-se um CONFLITO DE

equilibrada dos dois é o segredo para o sucesso no cumprimento deste dever dos pais para com os filhos.

PODER em que os pais se atritam, se fragilizam e criam situações que favorecem os interesses dos filhos,

Afeto sem limites torna a criança “mimada”, egocêntrica, sem noções de respeito ao espaço dos outros,

que, sabe-se, nem sempre são o melhor para eles. Nesta “desorientação” está a origem de muitas

com dificuldades de convivência.

desavenças.

Limites sem afeto deixam a criança tolhida, reprimida, deprimida, revoltada, carente afetivamente,

DEVER é obrigação, e não favor. Portanto, o SUSTENTO (alimentos, vestuário, moradia...), a
GUARDA (cuidar, proteger) e a EDUCAÇÃO são responsabilidades inerentes ao ato de gerar um filho. Destas
três, a última é a mais difícil e penosa.

prejudicando-lhe o desenvolvimento pleno.
Portanto, é fundamental tratar a criança com carinho, com diálogo, preocupar-se com ela, estar
presente na sua vida, realizar atividades prazerosas conjuntas, orientar e aconselhar, mas sem esquecer da

Os Artigos 3º e 6º falam de sujeitos em “condição peculiar de desenvolvimento FÍSICO, MENTAL,
MORAL, ESPIRITUAL e SOCIAL”, cujo processo e suas respectivas etapas devem ser do conhecimento dos

autoridade que implica em dizer NÃO em muitas situações do dia-a-dia, sem necessariamente ser
autoritário.
O autoritarismo inflexível não possibilita o desenvolvimento da CONSCIÊNCIA e da AUTONOMIA

pais para um melhor atendimento aos filhos.
Ao desenvolvimento FÍSICO estão associados a alimentação saudável, hábitos de higiene, exercícios
físicos, providências em relação a doenças, etc.

MORAL. Agir por medo de repressão, de castigo, de agressão... tem um juízo de valor. Outro nível é quando
a criança toma conhecimento das normas de convivência social e das noções de CERTO e ERRADO,
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compreende-as, aceita-as como necessárias para o bem-social, conscientiza-se e as põe em prática por

POLÍTICAS PÚBLICAS E O CONSELHO MUNICIPAL
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

vontade própria, sempre reavaliando sua conduta.
Novamente pergunto: quantos pais efetivamente se preparam para essa missão? Quantos pais,

Rosa Maria Pinheiro Mosna

durante o exercício do poder familiar, mantêm-se críticos em relação à sua prática, auto-avaliando postura,

Graduada em História (FAPA), Especialista em História do Brasil (FAPA), Mestrando da UFRGS –
linha de pesquisa: Políticas e Gestão de Processos Educacionais. Professora aposentada da Rede estadual,

procedimentos e convivência com os filhos?

professora da SMED, Presidente do CME (Conselho Municipal de Educação).

O Poder Público, a Sociedade, os Meios de Comunicação Social, as Entidades, as pessoas
comprometidas com a causa da criança e do adolescente, precisam investir mais na PREVENÇÃO e na
FORMAÇÃO dos responsáveis (pais) pelos jovens, pois, se a família não mais der “conta” de seus filhos,
quem dará?

O tema proposto para este módulo do curso de capacitação de candidatos a conselheiro tutelar foi
“as políticas públicas e o Conselho Municipal de Educação”, nesse sentido iniciarei abordando questões

Por fim, quero registrar a “objeção” que fiz à fala do palestrante que me antecedeu no Curso de

referentes às acepções e às concepções de política pública.

Capacitação de candidatos a conselheiro tutelar. Minha posição não é contrária à criatividade dos

Segundo Muller e Surel, o termo política pública tem um caráter polissêmico e cobre, ao mesmo

professores em sala de aula. O que ocorre é que, durante os duzentos dias letivos, nem TODAS as

tempo, a esfera da política (polity), a atividade política (politics) e a ação pública (policies). A primeira faz a

oitocentas horas-aula são “interessantes” para os alunos. Mesmo que ler, interpretar textos, redigir

distinção entre o mundo da política e a sociedade civil, podendo a fronteira entre os dois, sempre fluida,

corretamente, realizar cálculos matemáticos, etc. sejam atividades penosas; os responsáveis, a Escola e a

variar segundo os lugares e as épocas; a segunda designa a atividade política em geral (a competição pela

sociedade devem incentivar e cobrar empenho dos jovens nos estudos (que a Lei lhes faculta como direito

obtenção dos cargos políticos, o debate partidário, as diversas formas de mobilização...), e a terceira

e dever). Pois, qualquer atividade profissional, por mais interessante que seja e por mais criatividade que se

acepção, enfim designa o processo pelo qual são elaborados e implementados programas de ação pública,

empregue, apresenta aspectos de rotina e de penosidade. E é nosso compromisso preparar os jovens para

isto é dispositivos político-administrativos coordenados em princípio em torno de objetivos explícitos (pg,

esta realidade da vida!

11).
As políticas públicas foram constituídas nos países avançados “a partir das lutas históricas dos
trabalhadores por emprego e pelos direitos de proteção ao trabalho” (AZEVEDO, 2004, p. 20). Dentre elas,
em particular, as políticas sociais (policies), passaram a ser desenvolvidas como antídoto ao caráter antisocial da política econômica, especialmente, a partir da fase do capitalismo monopolista, no chamado
Estado do Bem Estar, quando passa a ocorrer maior intervenção do Estado na economia (SAVIANI, 1998).
Portanto, as políticas sociais foram a maneira encontrada pela sociedade para minimizar as
desigualdades e inauguraram uma forma de regulação social. Nesse sentido, elas são formas indiretas de
distribuição de renda e “determinam o padrão de proteção social implementado pelo Estado [...].
Estruturam-se, em geral, por meio de programas, projetos e ações em âmbitos federal, estadual e
municipal” (MEC, 2007) e são relacionadas a objetivos definidos.
Na concepção tradicional de políticas públicas há um papel central do Estado quanto à formulação
e implementação. Elas são concebidas e implementadas de forma atomizada setorialmente, sem
articulação entre si, independentemente de atender o mesmo público alvo.
As profundas transformações sociais, políticas e econômicas das duas últimas décadas têm
ensejado uma nova visão da realidade e alterações nos nossos pensamentos, percepções e valores. O novo
paradigma que emerge dessas mudanças “vê o mundo não como uma coleção de objetos isolados, mas
como uma rede de fenômenos que estão fundamentalmente interconectados e são interdependentes”
(CAPRA, 1996, p. 26).
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Este novo paradigma vem atingindo também as políticas públicas. As mudanças sociais e os avanços
organizacionais e tecnológicos têm favorecido a disseminação e o enraizamento da uma nova matriz

Dentre as cidades brasileiras, Porto Alegre foi pioneira na implantação dos Conselhos Tutelares que
têm como atribuição zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

conceitual de políticas públicas. Nesta nova concepção, as políticas públicas são formuladas e

Para que os conselheiros tutelares possam realizar seu trabalho de forma adequada e qualificada,

implementadas de forma articulada, num processo que envolve o Poder Público e a sociedade civil embora,

nos termos postos no art. 136 do ECA, garantindo às crianças e aos adolescentes um padrão desejável de

como nos lembra Maria das Graças Rua (1997), “uma das suas características centrais é o fato de que são

proteção, especialmente àquelas que se encontram em situação de risco pessoal e social ou com ameaça

decisões e ações revestidas da autoridade soberana do poder público”. Este novo modelo, pela sua maior

ou violação de seus direitos, e para garantir a inclusão social das crianças e adolescentes é fundamental

dinamicidade, especialmente nos países com alto grau de desigualdade, oportuniza a melhoria dos serviços

que esse novo paradigma se fortaleça e, cada vez mais, as políticas públicas atuem de forma conjunta e

públicos, tanto do ponto de vista da sua eficiência quanto do ponto de vista econômico, pois permite

articulada, o que trará como corolário a melhoria da qualidade de vida e a plena cidadania em Porto

otimizar os esforços e recursos o que contribui para resolver e/ou minimizar a exclusão social agravada pela

Alegre.

aplicação das reformas neoliberais e pelos processos de globalização econômica e desemprego estrutural,
além de racionalizar os recursos financeiros que são cada vez mais escassos. Também têm permitido um
maior e melhor acesso às informações, aumentado a participação cidadã e o controle social.
Portanto, a concepção cartesiana de formulação e implementação das políticas públicas está sendo
substituída por uma visão de conjunto, integrada.

O conceito de política pública inclui tanto as políticas de governo como as de Estado.
Os Conselhos de Direitos instituídos a partir da Constituição Federal de 1988, são decorrentes de
diretrizes estruturais de política pública (polity) de Estado, visando à garantia de direitos, à qualificação das
políticas públicas (policies), à descentralização e à democratização do Estado e da sociedade. Os Conselhos
são órgãos de Estado, criados por leis, com competências definidas que contemplam a participação e o

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA -, Lei Federal nº. 8.069/90, é permeado por essa

controle social sobre o Estado, com a finalidade de tornar a república verdadeiramente pública. Ou seja,

nova concepção. O conceito de proteção integral que perpassa o Estatuto exige a articulação das políticas

são espaços que estabelecem diretrizes e estratégias de ação e definem prioridades acerca das políticas

públicas – de educação, saúde, assistência, etc., de esferas de governo e de poderes, para que os objetivos

públicas e buscam contribuir no processo de ruptura com as amarras que sustentam o patrimonialismo e o

sejam alcançados. Na esfera do governo, exige a articulação entre as diferentes secretarias e, na esfera dos

clientelismo ainda existentes nos poros da sociedade brasileira, frutos da sua formação histórica e

poderes exige a articulação entre o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e do Ministério Público.

aprofundar o exercício da cidadania. Os Conselhos Municipais de Porto Alegre foram firmados na Lei

O município de Porto Alegre desenvolve um conjunto de políticas públicas que visa oferecer uma
cobertura de proteção aos cidadãos e cidadãs e suas políticas têm incorporado essa mudança de
paradigma.

Orgânica Municipal – LOM -, art.101, e regulamentados pela Lei nº. 267/92.
O Conselho Municipal de Educação CME/PoA, criado em 1991, pela Lei nº. 248/91, e regulamentado
pelo Decreto nº. 9.954/91, desde seu início vem desenvolvendo suas ações assentadas nesse paradigma de

O Orçamento Participativo – OP -, apesar de não ser uma política pública, é um instrumento

integração, articulação, especialmente junto aos Conselhos afins como o Conselho Municipal dos Direitos

importante de democratização que orienta as políticas municipais e indica a alocação dos recursos

da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar. Também é prática recorrente do CME/PoA a

orçamentários a fim de obter uma maior eficiência e eficácia das mesmas. Segundo Eugenio Parada (s/d),

interlocução com as diversas instâncias de discussão a respeito de questões referentes à educação e à

“La integración de los esfuerzos estatales y privados para servir algún fin público – con objetivos bien

garantia de direitos. Nesse sentido, o CME/PoA é parte integrante dos mais diferentes fóruns, entre outros:

definidos y reglas del juego claras y estables – lleva a resultados superiores, tanto desde un punto de vista

o Fórum da FICAI, o Fórum Gaúcho de Educação Infantil, o Fórum Estadual de Conselhos Municipais de

cuantitativo como cualitativo, ya que permite aumentar la participación y la transparencia” (pg. 23 e 24).

Educação, o Fórum dos Conselhos Municipais de Porto Alegre, o Conselho Gestor do Programa Municipal

Da mesma forma, a Rede de Atendimento é uma estratégia de implementação da política pública

de Execução de Medidas Sócio-Educativas em Meio Aberto – PEMSE -, a Comissão Tripartite II do OP. Da

constituída a partir desse novo paradigma. Ela busca articular as políticas setoriais que atuavam de costas

mesma forma, na elaboração de seus atos legais o CME/PoA estabelece um processo de diálogo com a

uma para as outras e justapostas, dando-lhes maior racionalidade e eficiência. A Ficha de Comunicação do

comunidade educacional. Esse trabalho em parceria é absolutamente necessário, uma vez que a prioridade

Aluno Infreqüente – FICAI - é outro exemplo de instrumento criado a partir dessa nova concepção de

é a efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes.

políticas articuladas e, ao mesmo tempo, é um instrumento poderoso que exige a definição de outras

Em 1998, a Lei nº 8.198/98 criou o Sistema Municipal de Ensino que é integrado pelas instituições

políticas a serem implementadas e/ou qualificadas para que possa atingir ao objetivo principal que é o

de ensino fundamental, médio, de educação infantil e de educação profissional mantidas pelo poder

sucesso escolar do aluno.

público municipal; pelas instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; pelo
CME/PoA e pela Secretaria Municipal de Educação. A legislação supracitada define o CME/PoA como o
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órgão do Sistema Municipal de Ensino com funções consultivas, normativas e fiscalizadoras, acerca dos

PARADA, Eugenio Lahera. Introducción a las Políticas Públicas. Fondo de Cultura Económica,

temas que forem de sua competência e na Lei 248/91, art. 1º, estabelece que o CME é um órgão política,

México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Estados Unidos da América, Guatemala, Perú,

financeira e administrativamente autônomo.

Venezuela. (s/d).

A legislação que criou o CME/PoA incorporou uma concepção democrática contemplando na sua

RUA, Maria das Graças. Análise de Políticas Públicas: Conceitos Básicos. 1997 Disponível em

composição todos os segmentos da comunidade escolar e local. O art.3º da Lei nº. 248/91, e o art. 1º do

http://www2.ufba.br/~paulopen/AnalisedePoliticasPublicas.doc> Acesso em 29 de set. 2007.

Decreto nº. 9.954/91, dispõem que integrarão o colegiado quinze conselheiros, sendo três representantes

SAVIANI, Dermeval. Da nova LDB ao novo Plano Nacional de Educação: por uma outra política

indicados pelo Executivo e os demais assim definidos: cinco professores e um funcionário de escola eleitos

educacional. SP: Autores Associados, 1998.

pela Associação dos Trabalhadores em Educação do Município de Porto Alegre – ATEMPA -, um professor
eleito pelo Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul - CPERS/Sindicato -, um professor eleito

LEGISLAÇÃO CONSULTADA

pelo Sindicato dos Professores do Ensino Privado – SINPRO/RS -, um membro eleito pela União das

BRASIL. Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Associações de Moradores de Porto Alegre – UAMPA -, um membro eleito pela União Metropolitana dos

Diário Oficial da União, de 16 de julho de 1990.

Estudantes Secundaristas de Porto Alegre – UMESPA e dois membros eleitos pela Federação das

_____. Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, de 21 de setembro de 1990. Diário Oficial do

Associações dos Círculos de Pais e Mestres do Rio Grande do Sul – ACPM/Federação.

Estado do Rio Grande do Sul, de 24 de setembro de 1990.

A importância dos Conselhos para a qualificação das políticas públicas é indiscutível. No entanto,

_____. Lei Complementar nº. 248, de 23 de janeiro de 1991. Cria o Conselho Municipal de Educação

devido ao seu curto período de existência os Conselhos de Direitos ainda carecem de maior visibilidade

de Porto Alegre.

social. Passadas quase duas décadas de sua institucionalização ainda é relativamente pequeno o número de

_____. Lei nº. 267/92, Regulamenta o art. 101 da LOM de Porto Alegre.

cidadãos e cidadãs que tem conhecimento acerca do trabalho desenvolvido nesses órgãos, por isso eventos

_____. Lei nº 8.198, de 18 de agosto de 1998. Cria o Sistema Municipal de Ensino de Porto Alegre.

como estes são extremamente importantes para o seu enraizamento na sociedade. Da mesma forma, não é

Diário Oficial de Porto Alegre, de 26 de agosto de 1998.

demasiado destacar que o fortalecimento dos Conselhos passa pela autonomia desses órgãos de Estado e a

_____. Decreto nº. 9.954, de 12 de abril de 1991. Regulamenta a LC nº. 248/91, que cria o Conselho

conseqüente garantia de estrutura física, material e de recursos humanos adequada que deve ser

Municipal de Educação de Porto Alegre.

assegurada pelo poder público.
O Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, ao longo de sua existência, tem desenvolvido
um trabalho que tornou-se referência nacional e isso só foi possível graças a internalização, por parte das
sucessivas direções e conselheiros, desta concepção de trabalho integrado que por sua vez é decorrência
da sua composição democrática que conta com a participação majoritária da sociedade civil organizada.
Manter esse padrão de funcionamento e envidar esforços para garantir a qualidade da educação no nosso
município é o desafio permanente dos conselheiros e assessores.
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ISABEL, ISABEL - DE UMA ESCRAVIDÃO SUBJETIVA
SUBJETIVA

E num espaço destinado à capacitação dos candidatos a conselheiros tutelares, seja nas
falas/debates ou nas produções textuais é importante que nos debrucemos sobre esta questão, que

Stelamaris Glück Tinoco

pensemos no contexto histórico em que estamos inseridos e que relações aí se forjam.

stelamarisgt@gmail.com

O Conselho Tutelar como órgão de defesa de direitos de uma parcela da população e

Fisioterapeuta, Trabalhadora em saúde mental, Acadêmica de Filosofia da UFRGS

conseqüentemente em interlocução com o entorno referente, está inevitavelmente desafiado a fazer a
discussão sobre os processos de exclusão social, compreendendo a gênese e os efeitos destes processos
nas vidas das pessoas. E mais, pode em se sentindo implicado nesta construção, ser um agente
transformador, um interventor estratégico na realidade social.

Isabel, gosto deste nome. Lembra minha infância. Duas ‘Isabéis’ povoaram meu cenário infantil de

O filme coloca em questão a benemerência, a ajuda “aos pobres” e o tráfico de interesses que

forma bem importante. Uma delas, embora não tendo laços de parentesco formal comigo, fez às vezes de

envolvem estas práticas. Práticas que atravessam nossa história, de país colonizado, de exploração e

uma doce tia-avó, um dos afetos que me constitui. Da outra, lembro de minha mãe contando ser uma

massacre cultural aonde vêm o estrangeiro poderoso e barganha com os nativos as suas migalhas em troca

princesa que assinou a lei que libertou os escravos no Brasil. E eu achava tão linda esta história, achava esta

de expropriá-los de suas riquezas e exercer a dominação.

pessoa tão corajosa, solidária com os que sofrem e como eu acreditei que isto realmente aconteceu e que a
justiça se fez.

Esta constituição de relações se dá também nas práticas de ajuda, de caridade, de filantropia, que
se estabelecem em nossa sociedade hoje. Há os bons, caridosos, que ajudam os pobres, muitas vezes

Aí eu cresci e descobri que continuamos tão escravos quanto antes, todos nós, brancos, negros,

dando bastante visibilidade a este “altruísmo”, este “desprendimento”, colocando o ajudado em condição

pobres, mulheres, loucos. Uma escravidão subjetiva, mas com claros efeitos concretos, na carne, uma

inferior, expondo-o vexatoriamente. E esta cultura da ajuda acaba num efeito inverso, produzindo e

escravidão pela exclusão, pela dominação, onde a diferença tem hierarquia e punição.

reproduzindo mais as relações excludentes.

A escravidão é muito atual, e é disto que nos fala o filme de Sérgio Bianchi, “Quanto vale ou é por
quilo”. O filme faz o tempo todo, uma analogia dos dias de hoje com a época da escravidão.

Outro aspecto relevante nesta cultura da ajuda é o quanto alguns setores se alimentam da indústria
da miséria e se empenham em perpetuá-la para seu regalo. E o filme se remete mais diretamente aos usos

Mostra que mudam as roupagens, atualizam-se os sistemas de dominação, estes mais sedutores,

e abusos das organizações não governamentais em suas ações de enfrentamento à pobreza, às relações

sutis, mas que a luta ainda é muito sangrenta, as condições desiguais e que a hipocrisia graça em nosso

desiguais, ao preconceito, etc. Questiona a possibilidade de má aplicação de verbas públicas, a lavagem de

sistema.

dinheiro, a ineficácia das terceirizações e o uso da pobreza como vitrine de escalada social de alguns.

Trata-se de um filme polêmico, que mostra de forma direta e inteligente como as relações sociais
são excludentes. Fala do quanto a nossa valoração no mercado social determina relações e lugares, o

Bem, aí se faz necessário pensar sobre a produção destes espaços em nosso modelo social. Não se

quanto ainda os negros valem menos do que os brancos, as mulheres valem menos do que os homens e os

trata a meu ver, de nos determos pura e simplesmente em demonizar as ONGs, este é um dos recortes do

velhos valem menos do que os jovens e por aí vai.

filme, mas poderíamos pensar outros tantos exemplos. Trata-se de nos dar conta do processo social em

E o quanto valemos conforme nossa raça, classe social, gênero, faixa etária tem o poder de traçar

andamento, dos ventos neoliberais e globalizantes que tanto carinho tem pela formatação de um estado

destinos, possibilidades, aniquilar ou fazer prosperar projetos de vida. Pautamo-nos pela lógica do

mínimo, que se desobriga da responsabilidade pela execução das políticas públicas, delegando esta tarefa a

mercado, do poder de consumo que vai nos dizer quem somos e a que servimos. A relação liberdade-lucro

terceiros. As ONGs e congêneres apenas ocupam este vácuo nas relações de poder.

que este filme tanto enfatiza é uma síntese bem interessante de nosso modelo de funcionamento social;

Trago um pouco este olhar para nos pensarmos como agentes produtores e reprodutores do

valemos o quanto somos capazes de consumir; nossa liberdade está colocada em relação à capacidade de

sistema onde somos subjetivados, na medida em que não nos damos conta de como estes processos

consumo, para isto somos livres. Para quem tem interesse em aprofundar estas questões, deixo a sugestão

ocorrem. Dar-se conta aqui, é fundamental para podermos problematizar o que nos é ensinado como

de outro filme instigante: “Ilha das Flores”, um filme mais antigo, mas igualmente denso, profundo, sério

natural, universal, imutável. Trata-se de construções humanas, portanto passíveis de serem revistas e

em sua abordagem das relações da sociedade em que estamos sendo constituídos.

mudadas.
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No cotidiano da ação de conselheiro tutelar, há um espaço potencial e estratégico de mudança,

ASSESSORIA TÉCNICA AO
AO CONSELHO TUTELAR:
TUTELAR: A EXPERIÊNCIA DE PORTO
PORTO ALEGRE/RS

muito rico. Um espaço plenamente aberto para repensar as práticas sociais, partindo da reflexão e crítica
de suas próprias práticas.

Carmem Suzana da Rocha1, Circe Terezinha Flesch Velleda2 e Patrik de Oliveira Teixeira3

Um bom início de ocupação deste espaço aberto é os conselheiros pensarem sua própria inserção
nesta teia das práticas de ajuda. Culturalmente, boa parte dos conselheiros é oriunda de algum tipo de
militância social, seja comunitária, religiosa, político-partidária, etc. E, há uma forte tendência a se pensar

1

Assistente Social, Especialista em Saúde Comunitária pela Universidade Luterana do Brasil/ULBRA,

estas incursões como ajudas, gestos de boa-vontade. Muitas vezes com faturas de alguma ordem a serem

técnica social do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, atualmente assessora técnica dos

pagas pelos beneficiados, quando mais não seja, exaltando e retribuindo favores ao “ajudador” para além

Conselhos Tutelares de Porto Alegre.

da reciprocidade e solidariedade espontâneas, trata-se do outro sentir-se devedor.
O Conselho Tutelar tem uma série de atribuições legais, exercendo uma função social. Portanto não

2

Assistente Social, Especialista em Metodologias do Serviço Social pela Pontifícia Universidade

se trata de um grupo de pessoas munidas apenas de boas intenções em ajudar; há a necessidade de um

Católica de Porto Alegre/PUC-RS e Especialista em Atendimento Clínico com Ênfase em Psicanálise pela

domínio de ferramentas profissionais no exercício das funções. Além disto, estes trabalhadores são

Universidade do Rio Grande do Sul/UFRGS, técnica social do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de

remunerados pelo seu trabalho. Então, é importante que haja clareza, para não se reproduzir neste espaço

Porto Alegre, atualmente gerente técnica-administrativa dos Conselhos Tutelares de Porto Alegre.

as práticas assistencialistas em detrimento do exercício profissional. A militância possível e indissociável
como cidadão, inclusive no espaço profissional é de uma postura ética e coerente, consigo e com os outros.

3

Bacharel em Direito, pós-graduando em Direito da Criança e do Adolescente, pela Fundação
Escola Superior da do Ministério Público.

Repensar nossas práticas, colocando-nos permanentemente o desafio da reflexão abre a
possibilidade de fundar relações mais recíprocas e verdadeiras em meio aos jogos de poder vigentes. O
filme nos faz a provocação de exercitarmos esta capacidade de refletir, este olhar crítico e curioso frente ao

A criação de uma equipe de assessoria técnica ao Conselho Tutelar em Porto Alegre, direcionada às

que nos cerca. Convida a nos incomodarmos, nos desassossegarmos com o que é estabelecido como

oito microrregiões na cidade, foi demandada a partir da I Conferência Municipal dos Direitos da Criança e

natural, convida-nos a estranharmos o preconceito, a hipocrisia, a desigualdade, a miséria, a violência.

do Adolescente em 1994. O objetivo inicial era assessorar o órgão quanto à aplicação da medida de

Embora o filme centre mais a atenção nas relações de raça e classe como nichos privilegiados de

proteção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, art. 101, inciso VII, sobre abrigo em

reprodução de exclusão e segregação, tem outras tantas formatações que se nos apresentam

entidade e, começou sendo desenvolvida por uma equipe de profissionais da Fundação Estadual do Bem

cotidianamente e que nos chamam a olhar e estranhar. Mas, com certeza, os negros, historicamente, foram

Estar do Menor-FEBEM, instituição responsável na época, pela abrigagem de crianças e adolescentes do

os filhos mais injustiçados desta terra. Não é em vão que hoje a sociedade se vê aturdida tentando fazer

município e interior do estado.

um mea-culpa “politicamente correto”, nem sempre evidente nas ações cotidianas e desavisadas de nosso

Ainda em 1994, foi realizado o III Seminário Geral dos Conselhos Tutelares que debateu os

inconsciente em relação aos negros. A Igreja Católica pede perdão ao povo negro por suas ações e

principais problemas enfrentados na implantação do órgão e na execução das atribuições de conselheiro

omissões, a universidade discute a inclusão pelas cotas raciais em seu “seleto universo”, enquanto isto, os

tutelar. A proposta consensada para a superação da falta de conhecimento específico na área e as

negros e as negras ainda acessam menos a educação formal e os salários dignos, ainda ocupam disparado o

dificuldades na comunicação e uniformidade do atendimento apontou para a necessidade de implantação,

primeiro lugar em empregos subalternos.

por parte do Poder Executivo Municipal, de uma equipe de assessoria composta por técnicos nas áreas de

Foi muito prazeroso, para mim, ser convidada a debater este filme e poder falar um pouco destas

Direito, Serviço Social e Psicologia.

temáticas. Assisti várias vezes e a cada vez ele tem o feliz efeito de reacender a minha indignação frente às

Em atendimento a solicitação encaminhada pelo Conselho Tutelar, a Prefeitura Municipal de Porto

dores da exclusão, de exercitar a minha criatividade ao pensar desenhos de intervenção. Muito mais do que

Alegre inicialmente, designou dois profissionais, um sociólogo e um psicólogo para desenvolver ações em

soluções, este filme me traz incômodo e este gostaria de partilhar, para que incomodados nos encorajemos

assessoria ao órgão. A linha de atuação estava direcionada para dois focos: elaboração de material teórico

a fazer diferença.

sobre categorias de violação de direitos e metodologias em entrevista e visita domiciliar, assim como,

Quanto à Isabel, continuamos buscando a liberdade...

realização de capacitação e elaboração de projeto para informatização dos dados do atendimento.
Mediante a necessidade de aprimoramento do trabalho junto ao Conselho Tutelar, em 1995, a equipe de
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assessoria foi ampliada para dois sociólogos, quatro psicólogos, três assistentes sociais, um assessor

Verifica-se que nos anos de implantação do Conselho Tutelar, a assessoria era bastante demandada

jurídico e, estagiários em Psicologia e Serviço Social. A partir desta modificação, somam-se as demais ações

pelo órgão e na análise dos registros deixados pelos profissionais constata-se que à medida que novas

de assessoria o levantamento dos recursos disponíveis na cidade para cumprimento das medidas aplicadas

gestões assumem o mandato, o trabalho técnico sofre constantes alterações e inclusive é marcado pela

pelos conselheiros tutelares; a assessoria direta ao colegiado ou o conselheiro tutelar com relação ao caso,

aceitação ou resistência à intervenção dos técnicos. Devido à característica de funcionamento do órgão,

elaborando parecer social, avaliação psicológica e orientação jurídica, visando à unificação de conceitos e

com a renovação de seu quadro de três em três anos as demandas se atualizam e se repetem

procedimentos no atendimento; a participação nas reuniões semanais de colegiado; desenvolvimento de

constantemente.

dinâmicas de inter-relacionamento grupal; acompanhamento aos conselheiros tutelares em reuniões com

Ao longo dos anos que se passaram o numero de profissionais foi diminuindo, e constam em

serviços e programas da rede de atendimento; contribuição na discussão da organização dos fluxos

diversos relatórios de avaliação, que não havia demanda de trabalho que justificasse uma equipe de

administrativos e sistematização das informações para a prestação de contas do órgão.

técnicos à disposição exclusiva dos conselheiros tutelares. Percepção também constatada pela atual equipe

Nos anos iniciais da implantação do Conselho Tutelar em Porto Alegre, verifica-se através dos

técnica.

relatórios elaborados pelos diversos profissionais que compunham a equipe de assessoria ao órgão, que as

Em 2005, com as mudanças advindas da nova gestão política da PMPA existiu uma expectativa

atividades realizadas cumpriam com um objetivo maior. Para além do fortalecimento dos sujeitos no

quanto à tendência para alterar, compor ou continuar com o trabalho de assessoria técnica que já estava

cumprimento de suas atribuições, elas incidiam diretamente na implantação do novo paradigma proposto

estabelecido. A troca do quadro de conselheiros tutelares em novembro de 2004 e no ano seguinte do

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e foram determinantes para a criação das redes de atendimento

quadro político do Executivo, influenciou a direção do trabalho e alterou a equipe técnica, gerando a saída

integrado à criança e ao adolescente nas oito microrregiões da cidade. O aprimoramento na construção das

e entrada de profissionais no grupo. Frente a esta conjuntura há que se destacar que mudanças sempre

categorias de violação de direitos e unificação dos procedimentos do Conselho Tutelar abriu um diálogo

geram resistências e não foi diferente no contexto da assessoria aos conselheiros tutelares. A mudança na

com as principais instituições envolvidas na área da criança e do adolescente e viabilizou a efetivação de

metodologia da assessoria, assim como a vinda de novos profissionais provocou diferentes reações nos

pactos e acordos para resolução dos problemas a serem enfrentados na defesa de direitos.

conselheiros, que foram desde a aceitação e contentamento com a formação de uma nova equipe, bem

O manual de Procedimentos para o Conselho Tutelar de Porto Alegre, exemplo emblemático do
trabalho de assessoria, elaborado e sistematizado pela equipe técnica em conjunto com a Coordenação

como descontentamento e manifestação de alguns junto ao Gabinete do Secretário de Coordenação
Política e Governança Local.

Geral dos Conselhos Tutelares constituiu-se em importante ferramenta na orientação das ações do

Contudo, ainda em 2005, ocorre alteração na formação da equipe técnica, que passa ser composta

conselheiro tutelar. Nos anos subseqüentes, tornou-se referência e modelo no Estado e posteriormente foi

apenas de três técnicos: dois da área do Serviço Social e um da área do Direito; contando também com dois

levado para outras regiões do país. Este material foi resultado de um trabalho de três anos, iniciado em

estagiários de nível superior em Serviço Social. A principio a equipe buscou focar a assessoria numa visão

1996 e concluído em 1998, tendo servido de subsídio ao IV Encontro Estadual de Conselhos Tutelares do Rio

de totalidade do órgão Conselho Tutelar, partindo da percepção conceitual de que assessoria, segundo

Grande do Sul, com 90% das orientações ali expressas aprovadas em sua plenária. Esta foi uma conquista

Vasconcelos (1998 p.132) é a “busca de totalização no processo de prática no sentido de apontar, resgatar e

da 2ª gestão dos Conselhos Tutelares de Porto Alegre, motivada segundo o texto de apresentação do

trabalhar as deficiências, os limites, recursos e possibilidades da equipe, socializando conteúdos,

documento pelo fato de que:

instrumentos de indagação e análise”. A ação inicial da equipe foi realizar um diagnostico situacional em

“Desde a implantação do Conselho Tutelar de Porto Alegre, os conselheiros têm-se colocado frente

cada microrregião, apontando questões que dificultavam o trabalho, principalmente no que diz respeito à

as diferentes maneiras de interpretar a lei e encaminhar as situações relativas ao atendimento das crianças,

assessoria técnica, as estruturas físicas, administrativas e de pessoal. Partindo-se da constatação que o

adolescentes, pais e instituições de atendimento”.

nível de insatisfação de todos os conselheiros estava ligado às questões administrativas e não tanto com

Historicamente o foco da assessoria girava em torno de capacitação, uniformização dos

relação à retaguarda dos serviços e a necessidade de orientações técnicas quanto aos procedimentos,

procedimentos, assessoria jurídica e social com relação ao caso, acompanhamento das reuniões do

elaborou-se uma proposta de trabalho a ser apresentada para os Conselhos Tutelares. A proposta da

colegiado, sistematização dos dados da prestação de contas e organização dos fluxos e do suporte ao

assessoria técnica teve como base o fortalecimento do órgão, com foco na qualificação da área

trabalho na área administrativa. Cabe a Coordenação Geral ou ao conselheiro apontar as dificuldades que

administrativa e da Coordenação Geral dos Conselhos Tutelares, através da metodologia do planejamento

permeiam o atendimento à ameaça ou violação de direitos da criança e do adolescente e por conseqüência

estratégico, objetivando potencializar ações estabelecidas através de plano de ação, minimizando o

valer-se do trabalho técnico para qualificar sua intervenção.

sombreamento de atividades e padronizando alguns procedimentos.
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O planejamento das ações resultou num trabalho de equipe, que definiu eixos temáticos

criança e ao adolescente, que existem há vários anos na cidade de Porto Alegre e que se reúnem

prioritários para o órgão e desencadeou uma estreita parceria entre equipe técnica e conselheiros tutelares

periodicamente para encontrar soluções e discutir estratégias ao nível de políticas públicas, bem como com

que compunham a Coordenação Geral, na busca de soluções para os principais problemas levantados. A

relação ao caso de forma específica. A rede de atendimento é regionalizada, formada por serviços e

atividade apontou a necessidade de ações nas seguintes áreas: construção de um programa de capacitação

programas e congrega técnicos de diversas áreas: assistência social, saúde, educação, direitos humanos e

permanente; padronização dos formulários utilizados no atendimento do órgão; proposta de aumento de

direito. Estes profissionais, advindos tanto da área governamental quanto das organizações não

mais duas microrregiões do Conselho Tutelar; construção do conteúdo de informações para o banco de

governamentais, podem ser acionados pelo Conselho Tutelar não apenas para o cumprimento da medida

dados do Conselho Tutelar no Sistema GRANPAL; elaboração de material de consulta, constando os

protetiva, mas também para contribuir no esclarecimento da situação, identificação do direito violado e

programas e serviços de atendimento (caderno de recursos); compilação de material teórico de referencia,

sugestão com relação a melhor medida a ser aplicada. Esta reflexão nos remete para uma compreensão do

a ser utilizado para consulta dos conselheiros tutelares; atualização da página do Conselho no site da

trabalho em rede e do conceito de complementaridade das ações expresso no Estatuto da Criança e do

PMPA; preparação do conteúdo do folder e de material em power point a serem utilizados pelos

Adolescente.

conselheiros tutelares em palestras.

Por fim, a análise do trabalho técnico desenvolvido durante várias gestões do Conselho Tutelar

Na área de suporte administrativo foi elaborado em conjunto com todos os assistentes

sinaliza para a importante tarefa de desencadear o debate sobre a real necessidade de uma equipe

administrativos um manual de padronização dos procedimentos e fluxos administrativos dos conselhos

exclusiva para assessoria ao órgão, em se definindo por sua manutenção traçar o objetivo e o foco da ação,

tutelares, com o intuito de normatizar as ações e proporcionar uma melhor organização das informações e

visando uma intervenção que agregue qualidade e resolutividade no atendimento as situações de violação

documentos relativos ao atendimento.

de direitos da criança e do adolescente.

No que diz respeito à assessoria nas microrregiões, tinha-se como uma das ações a participação dos
técnicos nas reuniões do colegiado de conselheiros tutelares, reunião essa que acontece semanalmente até
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das ações. Tendo em vista tais questões, a equipe se colocou à disposição do conselheiro tutelar e também
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do colegiado, para tratar exclusivamente da discussão do caso de violação de direito, visando qualificar a
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intervenção e definindo o foco de atuação técnica nas microrregiões.
No sentido de avançar e qualificar o trabalho técnico junto aos Conselhos Tutelares, a atual equipe
entende que a proposta de ação deva ser discutida de forma ampla envolvendo fundamentalmente a
Secretaria Municipal de Coordenação Política e Governança Local/SMCPGL, responsável pela estrutura e
infra-estrutura do órgão e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/CMDCA, além
dos próprios conselheiros. Por se tratar de um órgão público com grande responsabilidade social,
considera-se que o conselheiro que almeja a função, como qualquer outro, deve ser capaz de desenvolver o
seu trabalho, ser um profundo conhecedor da legislação, defensor dos direitos humanos, um agente
participativo em sua comunidade, enfim, há que exercitar sua capacidade política de agregar parceiros para
uma agenda comum, que é a defesa dos direitos da criança e do adolescente. É imprescindível a
articulação, alianças, parcerias com os diversos atores envolvidos.
Sobre a assessoria técnica faz-se necessário ainda refletir, que com relação ao atendimento do
caso, sempre existe a possibilidade do conselheiro tutelar buscar parceria nas redes de atendimento a
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A DINÂMICA DO CONSELHO
CONSELHO TUTELAR DE PORTO
PORTO ALEGRE

resoluções com a finalidade de normatizar algumas situações internas e convocar ou designar Conselheiros
para representarem o Conselho Tutelar na hipótese de não ser possível a representação pelo próprio

Elizandro Sabino

Coordenador ou outro membro da Coordenação.

Advogado, Pós-graduando em Direito de Família e Sucessões, Coordenador Geral dos Conselhos

A escolha do Coordenador do Conselho Tutelar das regiões será realizada no próprio colegiado,

Tutelares de Porto Alegre (2007) e Corregedor do Conselho Tutelar.

dentre os pares, havendo um titular e um suplente de cada Conselho sendo recomendado que o suplente
seja o próximo representante na Coordenação. O mandato na Coordenação será de sete meses e a

Este artigo visa esclarecer como ocorre a dinâmica do funcionamento e organização interna dos

possibilidade de substituição do membro na Coordenação poderá ocorrer obedecendo o rodízio ao término

Conselhos Tutelares de Porto Alegre, sendo assim estarei primeiramente explicando o Regimento Interno

do mandato, nos licenciamentos legais e em casos especiais. Oportuno destacar que os suplentes nas

dos Conselhos Tutelares, posteriormente esclarecendo as funções, competências e forma de

eleições não poderão ser titulares ou suplentes na Coordenação. As reuniões ocorrem ordinariamente uma

funcionamento da Coordenação Geral dos Conselhos Tutelares e finalmente dissertarei sobre o Manual de

vez por semana, sendo facultadas reuniões extraordinárias.

Procedimentos e a importância de sua utilização por todos os Conselheiros.
O Regimento Interno possui 46 artigos, com os seguintes tópicos: Organização (Art.4º), Sede (Art.
5º), Estrutura e Apoio Técnico e Administrativo (Art. 6 ao 7º), Funcionamento (Art. 8 ao 11º), Coordenação

A escolha do Coordenador Geral, Vice-Coordenador, 1º Secretário e 2º Secretário, segundo o
regimento interno deverão ser realizada pela própria Coordenação, entretanto, as últimas gestões da
Coordenação a escolha foi realizada na assembléia geral mediante o voto secreto.

dos Conselhos Tutelares (Art. 12 ao 20º), Colegiado (Art. 21 ao 24º), Assembléia Geral (25 ao 27º),

Oportuno frisar que as competências do Coordenador Geral dos Conselhos da capital são coordenar

Regimento Interno, Comissões e Grupos de Trabalho (Art.28 ao 34º), Competência (Art. 35º),

e dirigir reuniões, submeter às matérias e casos a apreciação, votação e discussão, estimular as formas

Procedimentos (Art.36º), Registro de Comunicação e Denúncia (Art. 37 e 38º), Distribuição e Redistribuição

colegiadas de ação, enviar correspondência e documentação oficial, oficiar aos Conselhos Tutelares as

(Art. 39 ao 41º) e Reforma do Regimento (Art. 42 ao 46º).

deliberações da coordenação, através das atas, comunicar aos Conselhos Tutelares a ausência injustificada

Em cada um dos itens supramencionados do regimento temos então a forma em que reger-se-á o

do seu representante e convocar reunião extraordinária para apreciar casos de urgência.

Conselho Tutelar. Destaco por exemplo o colegiado, que nos artigos 21 a 24 temos estabelecido a sua

Com relação às competências do Vice-Coordenador, está a de auxiliar o Coordenador no

competência para apreciar os casos em atendimento, pois o Colegiado é o órgão que representa a

cumprimento de suas atribuições e substituí-lo quando necessário. Quanto as competência do 1º

autonomia do Conselho Tutelar, sendo soberano nas decisões de seus casos. Salienta-se que as decisões do

Secretário, está a árdua missão de redigir a ata da reunião de Coordenação, fazer a chamada dos

Colegiado sempre serão tomadas pela maioria absoluta dos seus membros, entretanto, sempre orientamos

representantes, proceder a leitura da ata da reunião anterior, e no que tange a competência do 2º

que as discussões nos Conselhos Tutelares sejam tratadas com a complexidade que merece cada caso e que

Secretário, estão previstas a importante tarefa de redigir e firmar com o Coordenador Geral a

o Conselheiro, seja o que apresentou a situação ou o que está apreciando procure apropriar-se na integra

documentação oficial e auxiliar o 1º Secretário.

da sua evolução a fim de que todos cheguem em um consenso quanto a deliberação a ser tomada, porém
não sendo possível que haja a decisão o voto.

Como enfatizei na minha explanação no curso de capacitação, as reuniões de Coordenação
obedecem a um formato que aconselho que seja rigorosamente seguido, para garantir a celeridade desta,

Quanto a Coordenação é imprescindível salientar que sua função é disciplinar a organização interna

visto que sempre há uma grande demanda de assuntos a serem tratados. Sendo assim esta reunião

dos conjuntos dos Conselhos Tutelares do município de Porto Alegre e tem como finalidade coordenar e

desenvolver-se-á da seguinte forma: Chamada dos Conselheiros e abertura da reunião, leitura da ata da

uniformizar as atividades dos Conselhos Tutelares no cumprimento de suas atribuições, a partir das

reunião anterior, leitura da correspondência recebida e distribuição dos casos, leitura do livro de

deliberações na Assembléia dos Conselheiros. A Competência da Coordenação Geral dos Conselhos

ocorrências do plantão, informes dos representantes acerca do trabalho desenvolvido nas regiões, relatos

Tutelares de Porto Alegre (Arts. 12º, par. 1º, I à XII) é ordenar a forma de distribuição dos casos que forem

gerais das participações exercidas pela Coordenação, organização da pauta, condução dos trabalhos com

submetidos a própria Coordenação, elaborar regimento interno ou reformá-lo em assembléia geral,

apreciação, discussão e votação das matérias e casos a serem deliberados e demais assuntos com as

uniformizar a forma de prestar o trabalho de acordo com o disposto no manual de procedimentos,

devidas deliberações.

manifestar-se em nome dos Conselhos Tutelares perante a imprensa de um modo geral, representar

Finalmente, estarei apresentando os sete eixos em que se desenvolvem o importante Manual de

publicamente o òrgão, decidir sobre conflitos de competência, prestar contas, disciplinar o horário de

Procedimentos, instrumento de indispensável utilização por todos Conselheiros, pois somente através do

trabalho, convocar e coordenar a Assembléia Geral dos Conselheiros, criar grupos de trabalho, expedir

cumprimento deste manual poderemos falar em unificação de procedimentos. Podemos encontrar no
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Manual de Procedimentos as sugestões quanto a normas gerais, colegiado, coordenação, plantão

Após tudo o que foi demonstrado, é possível concluir que o trabalho do Conselho Tutelar de Porto

centralizado, recebimento de denúncia, entrevistas e visitas domiciliares, situações de agressão física e/ou

Alegre está sistematicamente em um processo de evolução sendo extremamente importante que a cada

psicológica, abuso sexual, negligência, abandono, utilização na mendicância, exploração sexual e no

triênio possa ser assumido o compromisso de deixar esculpido estas conquistas e evoluções a fim de que

trabalho, demandas na área da saúde, como proceder em situações de violação de direitos concernente a

haja o pleno reconhecimento de nosso trabalho e que sucessivamente possamos ter registrado nos anais

conduta e uso de drogas, de que forma agir em casos de desaparecimento, prática de ato infracional por

da história deste órgão de proteção, a importante participação de cada Conselheiro Tutelar na importante

criança e adolescente, o amparo legal das ações conselheiras em casos pontuais apresentando o que deve

missão da garantia integral dos direitos de nossas crianças e adolescentes.

ser feito e para qual órgão encaminhar e ainda esclarece como encaminhar os casos de registro de
nascimento nas mais variadas situações.
Este Manual de Procedimentos, conquista da gestão 2004/2007 dos Conselhos Tutelares, revisado
em junho de 2005, com o importante apoio de nossa Equipe Técnica de Assessoria aos Conselhos
Tutelares, apresenta em anexo os formulários padronizados pelo sistema informatizado do grampal e que
devem ser devidamente preenchidos pelos Conselheiros e inseridos no sistema. Os modelos que constam
no manual são referentes aos dados cadastrais das crianças ou adolescentes (que substituem o SIPIA),
temos o Cadastro de Identificação da Criança ou Adolescente (exemplo), Registro do Plantão Centralizado,
Recebimento de Denúncia, Termo de Declaração, Registro de Criança ou Adolescente Desaparecido, Termo
de Visita Domiciliar – Averiguação, Notificação, Plano de Ação Conjunta na Preservação dos Vínculos
Familiares e Desligamento do Abrigo, Guia de Desligamento, Atestado, Requisição de Certidão, Termo de
Responsabilidade, Encaminhamento, Requisição, Requisição de Abrigagem, Guia de Retorno e Aplicação de
Medidas de Proteção.
No terceiro eixo encontramos, para a ciência de todos os Conselheiros, o expediente 839/2002 que
trata sobre a temática das “Evasões relâmpagos”, também temos ofícios circulares e Termos de
Compromissos de integração operacional que foram firmados juntamente com o Ministério Público. No
próximo ìtem visualiza-se portaria 02/2001 e Termo de Compromisso de Integração Operacional firmado
com o Judiciário.
Tenho que é de indubitável e de substancial importância observar as orientações e recomendações
da Corregedoria dos Conselhos Tutelares de Porto Alegre e ainda as orientações da Equipe Técnica de
Assessoria aos Conselhos Tutelares detalhando de que forma e quando representar, como proceder com
os Advogados, em que situações fornecer o Termo de Responsabilidade, as atribuições dos Juizados,
Defensoria Pública e MP, como agir frente a situações de ato infracional cometido por crianças e
adolescentes e a importante questão do sigilo dos expedientes. No último eixo encontramos ofício da EPTC
e Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta com este órgão, temos também o Termo de
Compromisso Operacional firmado entre a rede de proteção dos municípios de Alvorada, Cachoeirinha,
Canoas, Esteio, Gravataí, Porto Alegre, Viamão e Coordenação Estadual dos Conselhos Tutelares/RS (que
atualmente está sofrendo alteração, proposta pelo Fórum de Discussão sobre Crianças em Situação de Rua
– grampal). O manual apresenta orientações quanto a formulação de ofícios apresentando alguns modelos.

- 85 -

- 86 -

ÉTICA E CONSELHO TUTELAR
TUTELAR

profissional, numa falha bastante comum, mas também numa busca de diálogo, fala de sua experiência
real: a de dizer às pessoas a verdade, de lhes ‘colocar nos trilhos’, de lhes ajudar. Quanto às falas das

José Carlos Sturza de Moraes

pessoas, parece que a escuta da profissional se resume ao fato de se ouvir, mas um ouvir que não significa

sturza.demoraes@gmail.com

escutar, levar em conta, apoiar as pessoas a elas mesmas construírem seus caminhos.

Conselheiro Tutelar de Porto Alegre (1995/2001); Acadêmico de Ciências Sociais/UFRGS;

Outro exemplo, mais caseiro, trago de outro evento, também de capacitação de conselheiros

Coordenador do Reordenamento Institucional dos Abrigos do Estado (2001/2002); presidente da Fundação

tutelares, em 2001 ou 2002, quando, numa discussão de caso, foi trazido cópia de ofício de um Conselho

de Proteção Especial/RS (2002). Co-autor do livro ‘Conselhos Tutelares, impasses e desafios – a experiência

Tutelar, mais ou menos com o seguinte relato: “Fulano, 11 anos, foi abrigado há dois anos. Pai abusador.

de Porto Alegre (Volume I)’.

Parece que já voltou para a escola, segundo o abrigo”. Da leitura, restou uma série de questionamentos,
tais como: E os outros irmãos? E a mãe da criança? Como é a teia familiar? E as respostas, evidenciando

Agradeço às pessoas que organizaram a capacitação para os candidatos pelo convite. Como ex-

despreparo e/ou descompromisso, respectivamente, foram: “Segundo o menino, parece que o pai não

conselheiro, que atuou entre 1995 e 2001, registro que foi muito gratificante poder voltar e dialogar a partir

abusava dos outros. A mãe é um pouco doentinha, da cabeça, sabe? Não tínhamos carro no dia do

de outro lugar, agora como estudante universitário e ex-conselheiro.

abrigamento e este ano o abrigo começou a visitar os parentes”.

O tema, ética na prática conselheira, que escolhi junto aos organizadores é muito caro para mim.

Diante do mal-estar do caso relatado, todos os presentes, integrantes do abrigo, da promotoria e

Talvez tenha sido minha maior procura e reflexão quando do exercício dos meus dois mandatos como

outros agentes da rede de atendimento, começaram a criticar a ação conselheira, esquecendo que, no caso

conselheiro desta cidade e quero aqui aproveitar para precisar melhor algumas coisas já expostas naquele

em análise, todos tiveram problemas de encaminhamento. Pois o abrigo, desde o acolhimento, deveria ter

diálogo que tivemos no Colégio do Rosário.

intervido; a promotoria, que naquela cidade, recebia as informações de abrigagem em até 48h, também

A ética não é qualquer coisa. Não é só uma palavra ou um chavão. Ética, nos Conselhos Tutelares,

deveria ter agido. Mas ambos os representantes somente se deram conta da desproteção da criança, e

como noutros lugares de interação social, tem a ver com postura pessoal, com capacidade e pré-disposição

possivelmente de seus irmãos, pelo acaso de um momento de formação, evidenciando – entre outras

para o diálogo, para – centralmente – uma escuta do outro como também possuidor de conhecimentos e

coisas – a importância da constituição desses espaços de diálogo, que chamamos também de redes

condições de colaborar na solução de suas próprias questões. E o problema todo é o de como se faz isso.

integradas. E digo isso, não a partir de fora como um supervisor infalível, pois é impossível não errar

Todos nós temos uma ética, uma forma de julgar os acontecimentos e nos relacionarmos em
sociedade. Uns são membros de partido político, outros não. Alguns são pertencentes a algum tipo de
organização religiosa, têm suas crenças e, a partir delas, buscam o bem para o semelhante, e igualmente
outros não. Pois como disse Shakespeare, “algumas pessoas simplesmente não se importam”.

trabalhando com pessoas; mas temos que aprender com os erros (pois erro, com ensinou Paulo Freire, faz
parte do processo de aprendizagem).
Digo isso não em nome de uma lógica do dever pelo dever ou da punição como regra de conduta,
ou do reforço de noções como ‘de quem é a culpa’. Não se trata disso, mas apenas para não seguirmos

É importante saber quem somos e a partir de que lugar falamos. O problema é quando se misturam

(como se faz também noutros espaços, e insisto que isso é uma prática social amplamente utilizada) apenas

as coisas, pois no Conselho Tutelar, os conselheiros devem ser apenas conselheiros. Não religiosos ou

selando pactos de mediocridade: como todos erraram, selamos silêncios de boas relações e nos

militantes partidários. Precisam ser pessoas capazes de trabalhar respeitando as visões e entendimentos

entendemos – “afinal todos temos nossas dificuldades”. Ou como digo às vezes de forma caricata:

das pessoas que vão até os conselhos buscar ajuda.

“enquanto nós SASE, NASF, etc, as crianças SNIF”. Traduzindo: enquanto nos entendemos de forma

Escutar, realmente, e levar em conta o que o outro diz é algo muito difícil. Exige disposição e vigília
permanentes. E isso não apenas nos Conselhos Tutelares.
Há poucos meses, um colega de uma cadeira de antropologia me contou algo interessante e que

superficial, alicerçados em expressões politicamente corretas, as crianças e adolescentes choram, assim
como antigamente os menores, porque legadas a própria sorte, desprotegidas, numa teia desprotetiva que
não se entrelaça, apesar das boas intenções.

serve para essa reflexão. Numa mesa de debates onde se falava justamente disso, da necessidade de se

Quando iniciei como conselheiro, lá em novembro de 1995, lembro de uma abordagem infeliz feita

escutar o outro, de levar em conta sua narrativa, seus códigos, etc., relatou-me que uma participante da

por mim, quando estava de plantão, creio que num sábado. Recebi uma ligação de uma pessoa anônima

platéia, identificando-se como profissional graduada na área de saúde, teria dito mais ou menos o seguinte:

denunciando que crianças estavam sob o forte sol, com suas mães, esmolando próximo do DMAE da Av.

“É isso mesmo! É maravilhoso. Eu também há anos trabalho com grupos num posto de saúde. E a gente

Independência. Fui ao local. Percebendo que era real a situação, e vendo que as crianças correram quando

escuta muito as pessoas. Deixa falarem uma, duas, três vezes, e depois diz a verdade”. Ou seja, essa

viram a Kombi do Conselho Tutelar, não tive dúvidas. Chamei um policial militar que estava próximo para
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me auxiliar na abordagem, pois as crianças poderiam ser atropeladas com a correria. Depois de muita

articulação com profissionais da educação, saúde e assistência social, em ações de rede, construa seus

intimidação, e essa é a melhor definição da abordagem apoiada pela Brigada Militar, consegui que um

caminhos de vida e responsabilize-se, de acordo com suas possibilidades, por isso. Quanto mais sutil e

grupo e suas mães, me acompanhassem até o plantão e lá descobri que se tratava de crianças de outra

discreta, melhor a intervenção. Os conselheiros não devem ser imprescindíveis na vida daqueles que

cidade próxima, algumas já atendidas por programas sociais.

atendem, mas sim eficientes no cumprimento de suas funções, para as quais receberam um mandato

Mas o maior saldo da abordagem foi a avaliação de que minha ação foi higienista, prática social

popular. Isso é diferente de militância e de credo religioso, embora, é claro, nossas bagagens devam nos

ainda muito vigente e que consiste em limpar a cidade de suas chagas, a qualquer preço, preservando mais

acompanhar e ajudar a iluminar nosso caminho – mas não devem fazer de outros, necessariamente,

a paisagem do que apoiando pessoas. Prática, aliás, muito apoiada por nossa sociedade contemporânea,

seguidores.

que não quer enxergar suas produções, escondida atrás da auto-desculpa de todos conhecida como

Penso que estar aberto a ouvir, escutando e levando em conta o que o outro fala, é uma postura

“cidadão comum” – aquele que não é autoridade, não é contra nem a favor e que joga toda a

necessária, talvez a mais indispensável para ser-se conselheiro/a; senão nossos conselhos podem ficar

responsabilidade pelas mazelas sociais para “as autoridades” e para os indivíduos.

mofados e nossas certezas nos cegar.

Depois dessa abordagem, senti-me, e por muito tempo, como um condutor de carrocinha de
cachorros, pois acredito que não é assim que devemos tratar de pessoas. Foi uma lição para mim, mas um
trauma para as crianças e familiares, que nossa sociedade jogou nesta situação. Digo isso, apenas para
afirmar novamente: é impossível não errar. Mas é necessário aprender com os erros e só aprendemos
quando os reconhecemos; do contrário é cinismo, atuação, mentira. Quem só erra ‘em tese’, se esconde
atrás de sua arrogância ou de desculpas vazias.
Há dez anos, num artigo intitulado ‘Conselhos Tutelares, entre o técnico e o político’, disponível
para quem quiser no site da ABMP (www.abmp.org.br), no exercício de meu primeiro mandato, já realizava
uma reflexão dessa dificuldade do lugar do conselheiro tutelar em nossa sociedade e seus desafios. E diria
que as questões que lá colocava continuam pertinentes para nosso debate hoje. Ainda continua sendo um
desafio congregar todas as características que se quer num conselheiro. Que seja uma pessoa atuante e
que conheça a comunidade, que tenha noções básicas sobre relações sociais e, preferencialmente,
experiência de trabalho direto com crianças e adolescentes, que seja articulador, defensor de direitos
humanos, etc.
Portanto, permanece a dificuldade de aliar o técnico com o político. Por quê? Porque precisamos
de distância profissional no atendimento. Temos que ouvir a todos com a busca de uma imparcialidade que
não é neutra: a busca da preservação dos direitos de cada criança e adolescente, algumas vezes,
momentaneamente, em contradição com o que dizem pais e educadores, e isso não é fácil.
E, nesse aspecto, quero chamar atenção para o colegiado, pois o Conselho Tutelar é um órgão
colegiado e suas decisões precisam ser coletivas. Como um grupo, constituído por cinco pessoas, com
trajetórias diferenciadas, o espaço semanal, e de cada momento de discussão de caso, pode ser um bom
exercício prático de diálogo e alargamento de horizontes individuais e coletivos. Conselho Tutelar com
decisões individuais, como regra, e sem colegiado ‘prá valer’, não é o Conselho Tutelar que precisamos para
realizar a proteção prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Finalmente, quero reiterar que nos Conselhos Tutelares, os conselheiros não salvam ninguém.
Deve-se trabalhar para que cada criança, adolescente, pai, mãe, outros familiares, preferencialmente em
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Esta revista digital foi confeccionada em março de 2009, pela Assessoria
Técnica aos Conselhos Tutelares de Porto Alegre, equipe da Secretaria
Municipal de Coordenação Política e Governança Local - Prefeitura de
Municipal de Porto Alegre com o apoio e parceria da Procempa – Cia.
Processamento de Dados de Porto Alegre. Os textos aqui reproduzidos
são de inteira responsabilidade de seus autores.
Apoio:

Realização:
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