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RESUMO 

 

Este trabalho busca conhecer a relação existente entre o Conselho Tutelar e a Gestão Escolar de escolas 

infantis no Município de Santo Antônio de Pádua, RJ. O interesse pelo tema surgiu a partir de 

encaminhamentos direcionados ao Conselho Tutelar durante minha permanência neste órgão enquanto 

conselheiro. Entre algumas questões que balizaram esse estudo estão: Será que as escolas de Educação 

Infantil, através de sua equipe de gestores, compreendem como os encaminhamentos precisam ser feitos 

a entidades de proteção à infância como é o caso do Conselho Tutelar e o significado de efetuar tais 

encaminhamentos? O que a escola, na figura dos gestores, compreende como função de um órgão como 

o Conselho Tutelar, em relação à proteção dos direitos da criança, sobretudo, de frequentar a escola? 

Será que essa compreensão se alinha à demanda da população escolar? Estes são questionamentos que 

o pesquisador tentará responder, com base em literaturas, ao longo do presente estudo, e a partir de um 

questionário realizado com diretores de escolas de Educação Infantil e com a Secretária Municipal de 

Educação de Santo Antônio de Pádua. Estas são questões que se mostram extremamente importantes 

para o cenário educacional brasileiro no que compete ao atendimento de crianças e adolescentes em 

situações de risco. Demonstrar a importância que as atribuições e funções que o Conselho Tutelar exerce 

é importante, pois este é um órgão que muitas vezes não é compreendido e seu trabalho é muitas vezes 

criticado. Estas críticas, em sua maioria, surgem de uma total falta de conhecimento da sociedade sobre 

suas verdadeiras atribuições, ou seja, poucos entendem o porquê e para que este órgão foi criado. É 

nesse sentido que a presente pesquisa teve por objetivo: destacar que o Conselho Tutelar constitui uma 

das grandes inovações institucionais trazidas pelo ECA [Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)], 

uma vez que transfere para a sociedade civil a responsabilidade pela fiscalização do cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente, sendo este o principal objetivo do estudo. Concluiu-se com a 

pesquisa realizada que os gestores escolares da Educação Infantil e a Secretária Municipal de Santo 

Antônio de Pádua tem conseguido manter uma boa parceria em prol da criança e do adolescente em 

situação de risco, que pode ampliar seu raio de ação a partir da constituição de redes de apoio que 

acolham principalmente as crianças da Educação Infantil que se encontram em fator de risco de maior 

vulnerabilidade social. 
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ABSTRACT 

 

This work seeks to understand the relationship between the Guardianship Council and the School 

Management of children's schools in the Municipality of Santo Antônio de Pádua, RJ. The interest in 

the topic arose from referrals directed to the Guardianship Council during my stay in this body as a 

counselor.This research has as one of its objectives to contribute so that school managers have greater 

access to the actions and practices elaborated by the Council and tutelary councilors, inasmuch as it 

intends to expand the access to these professionals with more detailed information regarding the School 

relationship and Guardianship Council. It is known that there are some doubts regarding the referrals 

made to the Council, but these doubts are not always verbalized or formalized. Faced with these doubts, 

these difficulties, it is that I began to address the following questions: Do early childhood schools, 

through their team of managers, understand how referrals need to be made to child protection entities 

such as the Tutelary Council and the meaning of making such referrals? What does the school, in the 

figure of the managers, understand as the function of an Organ such as the Guardian Council, in relation 

to the protection of the rights of the child, above all, of attending school? Does this understanding align 

with the demand of the school population? These are questions that the researcher will try to answer, 

based on literatures, throughout the present study, and a survey carried out with heads of schools of 

Early Childhood Education and with the Municipal Secretary of Education of Santo Antônio de Pádua. 

These are issues that are extremely important for the Brazilian educational scenario in terms of the care 

of children and adolescents at risk. Issues that are in line with another objective, such as demonstrating 

the importance that the attributions and functions that the Tutelary Council exercises are important, as 

this is an organ that is often not understood and its work is often criticized. These criticisms, for the 

most part, arise from a total lack of knowledge by society in general about their true attributions, that is, 

few understand why and why this body was created. It is in this sense that the present research highlights 

that the Guardianship Council constitutes one of the great institutional innovations brought by ECA, 

since it transfers to civil society the responsibility for monitoring the fulfillment of the rights of children 

and adolescents, which is the objective of the study .It was concluded with the research that the school 

managers of Early Childhood Education and the Municipal Secretary of Santo Antônio de Pádua have 

managed to maintain a good partnership in favor of children and adolescents at risk, striving to comply 

with the actions provided for in ECA in relation to children's rights to attend school and affirming that 

there is a dialogue between the Education Department, the Schools and the Guardian Council.  

 

Keywords: Guardianship Council. Child education. School management 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As experiências que temos em nossas vidas, muitas vezes, servem para que 

aprendamos aquilo que não sabemos e, ainda, orientam nossos passos, pois quando aprendemos 

com elas, podemos evitar repetições de dissabores e buscar por aquilo que sabemos ser bom. 

No entanto, mesmo que tenhamos bastante experiência, o que aprendemos em uma fase de 

nossas vidas pode não nos servir de nada nas fases seguintes. Podemos chegar nas fases que se 

seguem de maneira inexperiente e inseguros como se fosse a primeira vez, pois a vida, em sua 

magnífica diversidade, nos oferece, constantemente, novas situações para as quais, muitas 

vezes, nos sentimos despreparados. A vida não nos poupa de sofrimentos, mas a nós é dada a 

possibilidade de reagir e continuar a avançar. 

E é com esse pensamento que se dá início ao presente estudo que terá como base as 

experiências que vivi no período de 10 anos como conselheiro tutelar e, ainda, nas experiências 

vividas entre os anos de 2016 e 2018, período em que atuei como licenciando em Pedagogia, 

no PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) e PPE (Pesquisa e Prática 

de Ensino) I e II (Educação Infantil e Ensino Fundamental). Busco com o presente estudo, 

revisitar minhas memórias/experiências somadas às literaturas que possam corroborar e, por 

que não, modificar alguns pensamentos que eu tenha sobre o assunto. Com essas experiências 

e com as teorias que serão analisadas nesse contexto, enquanto pesquisador, tenho a intenção 

de que possa, de alguma forma, contribuir com os gestores educacionais propondo ideias que 

possam ser desenvolvidas em escolas municipais de Santo Antônio de Pádua-RJ.  

Vislumbra-se com a intervenção proposta pela presente pesquisa, analisar 

possiblidades de diálogo e as ações entre as demandas das escolas e os encaminhamentos 

recíprocos da escola para o Conselho Tutelar e do Conselho Tutelar para as escolas.  

Com o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, surge 

uma nova concepção acerca dos direitos da criança, onde o Estado perde o status de único 

responsável pelos “menores” e transfere à sociedade, à família e à comunidade uma 

responsabilidade coletiva. 

Contudo, observa-se não só no município de Santo Antônio de Pádua, onde atuei, 

como também nos diversos municípios vizinhos e, sobretudo, nas grandes cidades, sinais 

evidentes de violência doméstica, trabalho infantil, crianças excluídas socialmente e sem 

escolas. Outras ainda, psicologicamente fragilizadas, demonstrando, também, a fragilidade do 

ECA como uma política pública que precisa ser revisada. 
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É relevante, neste momento, destacar a descentralização político-administrativa, a 

partir da nova organização instituída pela Constituição Federal de 1998 (CF/88) que 

proporcionou aos municípios uma nova competência: de meros coadjuvantes passaram à 

protagonistas de ações que visam satisfazer às necessidades de crianças e adolescentes, 

permitindo o atendimento de cada localidade. 

Pretende-se destacar com esta pesquisa que o Conselho Tutelar constitui uma das 

grandes inovações institucionais trazidas pelo ECA, uma vez que transfere para a sociedade 

civil a responsabilidade pela fiscalização do cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente, sendo este um dos objetivos do estudo. Caracteriza-se como um órgão composto 

de representantes da comunidade, escolhidos a cada quatro anos para fiscalizar o cumprimento 

dos direitos infanto-juvenis. 

Relevante enfatizar que o Conselho Tutelar, enquanto espaço público próprio da 

palavra e da ação na defesa dos direitos e garantias individuais fundamentais da criança e do 

adolescente, constitui-se na própria essência democrática da efetivação desses direitos.  Isso se 

faz possível por ser ele um órgão que participa diretamente da sociedade civil, vindo ao 

encontro e a solução de questões inerentes aos direitos das crianças e dos adolescentes.  

O Conselho Tutelar atua nos casos em que os direitos da criança e do adolescente são 

ameaçados ou violados, segundo o artigo 98 do E.C.A: I - por ação ou omissão da sociedade 

ou do Estado; II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; III - em razão de sua 

conduta. (BRASIL, 1990/2016, p. 27). Este órgão é permanente porque desenvolve uma ação 

contínua e ininterrupta. A atuação dos conselheiros é contínua, tendo em vista que as 

ocorrências envolvendo crianças e adolescentes não têm dia certo para se manifestar. No 

entanto, é preciso buscar soluções imediatas, pois as crianças e adolescentes em situação de 

risco não podem esperar. 

Apesar da relevância do trabalho do Conselho Tutelar o tema ainda se mostra 

conflitante, pois são inúmeras as formas de atuação e as atribuições que são impingidas aos 

Conselhos Tutelares. Entretanto, estas atribuições, apesar de já bem expressas na Lei 8069/90, 

precisam ser estabelecidas em lei municipal, haja vista ser esta que disporá sobre local, dia e 

hora de seu funcionamento. Até mesmo a remuneração de seus membros (art. 134, Lei 8069/90) 

constará da lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos 

necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada 

dos conselheiros tutelares. (BRASIL, 1990/2016, p.33).  

Entender isso é importante, pois uma coisa é certa: o Conselho Tutelar não se 

subordina ao Ministério Público, nem ao Judiciário, nem ao Executivo e nem ao Legislativo, 
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consoante o disposto consignado no art. 131, do Estatuto da Criança e do Adolescente. As três 

esferas de poderes deverão estar lado a lado com o Conselho, mas sem interferir no exercício 

de suas atribuições.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente deixa claro em seu art. 131 que o Conselho 

Tutelar é um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. É permanente por que uma vez 

criado não poderá ser extinto. Os conselheiros são eleitos ao final de quatro anos, essa 

autonomia refere-se à independência de suas decisões que só poderão ser revistas pelo juiz da 

Vara da Infância e da Juventude de cada Comarca. Com relação ao Conselho Tutelar não ser 

jurisdicional, quer dizer que está a serviço do judiciário para aplicar as medidas de proteção 

cabíveis.  

O Conselho Tutelar é um órgão de competência específica, além de ser uma instituição 

pública e sociopolítica, que tem sua autonomia legalmente reconhecida, pode estabelecer 

estratégias para atuação conjunta com os demais Poderes Públicos, procurando, assim, 

estabelecer diretrizes e facilitações técnicas para promoção e defesa dos direitos da criança e 

do adolescente.  

Fundamentado no regime democrático, o Conselho Tutelar, é um órgão deliberativo, 

portanto sua atuação deve ser colegiada, ou seja, as medidas que precisam ser adotadas deverão, 

antes de tudo, ser debatidas e aplicadas pelo Conselho como um todo. 

É diante da importância do trabalho do Conselho Tutelar, na representação de seus 

agentes, junto à sociedade civil, que se faz tão relevante a análise de sua autonomia junto aos 

órgãos públicos. A característica de estabilidade do Conselho Tutelar se refere à razão do 

funcionamento duradouro. Uma vez criado, o Conselho não desaparece, apenas se renovam os 

membros.   

Já a característica da autonomia do Conselho Tutelar está relacionada à independência 

no exercício das atribuições que lhe foram confiadas pelo Estatuto. Por esse motivo, não 

necessita da ordem judicial para decidir e aplicar as medidas protetivas que entender adequadas 

e convenientes (ECA, art. 101, I a VII e art. 129, I a VI).  [BRASIL, 1990/2016, p.28-32).  

ECA, art. 101, I a VII  

I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;  

II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III – matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental; 

IV – inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e 

promoção da família, da criança e do adolescente; 

V – requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 

hospitalar ou ambulatorial;  
VI–inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento 

a alcoólatras e toxicômanos;  
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VII – acolhimento institucional; 

Art 129 I a IV 

I – encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, 
apoio e promoção da família; 

II – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento 

a alcoólatras e toxicômanos; 

III – encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; 

IV – encaminhamento a cursos ou programas de orientação; 
  

Para promover a execução de suas decisões, regulamentada no artigo 136 do E.C.A 

(BRASIL, 1990/2016, p.33). o Conselho Tutelar poderá:  

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, 

previdência, trabalho e segurança;  

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado 

de suas deliberações (ECA, art. 136, III a e b). 

Porém, percebemos que o Estado1, não é capaz de, isoladamente, responder às 

demandas da população infanto-juvenil. Tal fato fez com que os órgãos que integram o terceiro 

setor2, passassem a exercer papel relevante na execução de ações voltadas ao atendimento de 

crianças e adolescentes, ocorrendo assim, um processo não natural de desresponsabilização 

desse Estado Neoliberal. 

A fim de analisar a realidade atual, cabe-nos lembrar que a proposta neoliberal da 

criação de um Estado mínimo, não interventor na economia de mercado, vai de encontro aos 

investimentos do poder público na área social e educacional, especialmente em relação à 

promoção dos direitos da criança e do adolescente assegurados no ECA, consequentemente 

aprofundando a desigualdade social, agravando as diversas expressões da questão social que os 

atinge, tais como: evasão escolar, violência doméstica, uso abusivo de álcool e outras drogas, 

contribuindo, em nossa opinião para o fracasso escolar, devendo ser encarado como um desafio 

posto na atualidade. 

Entre outras questões, também, me pergunto: Será que as escolas de educação infantil, 

através de sua equipe de gestores, compreendem como os encaminhamentos precisam ser feitos 

a entidades de proteção à infância como é o caso do Conselho Tutelar e o significado de efetuar 

tais encaminhamentos? O que a escola, na figura dos gestores, compreende como função de um 

                                                             
1  O Estado nos países periféricos, e o brasileiro em particular, não criou condições para a reprodução social da 

totalidade da força de trabalho, nem estendeu direitos de cidadania ao conjunto da classe trabalhadora, excluindo 

imensas parcelas da população do acesso mínimo às condições de sobrevivência. (RAICHELIS, 2006). 
2 Segundo Montano (1999), considera-se terceiro setor o conjunto de instituições, ONGS, fundações etc. que, 

desempenhando funções públicas, encontram-se fora do Estado, no espaço de interseção entre este e o mercado, 

porém sem declarar fins lucrativos. 
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órgão como o Conselho Tutelar, em relação à proteção dos direitos da criança, sobretudo, de 

frequentar a escola? Será que essa compreensão se alinha à demanda da população escolar? 

Estes são questionamentos que o pesquisador tentará responder, com base em literaturas, ao 

longo do texto, e também por meio de uma pesquisa realizada com diretores de escolas de 

Educação Infantil e com a Secretária Municipal de Santo Antônio de Pádua.  

Assim, atendendo aos nossos objetivos, acreditamos que esta pesquisa possa contribuir 

para que os gestores escolares tenham maior acesso às ações e práticas elaboradas pelo 

Conselho e conselheiros tutelares, na medida em que pretende ampliar o acesso a esses 

profissionais de informações mais detalhadas no que diz respeito à relação Escola ↔ Conselho 

Tutelar sobretudo nas questões relacionadas à evasão escolar e a garantia da criança ter 

assegurada sua vaga na escola.  

Acreditamos ainda que o trabalho possa auxiliar a licenciados em Pedagogia e outros 

profissionais que trabalham no contexto escolar (psicólogos, pedagogos, assistentes sociais 

entre outros) a conhecerem mais sobre o tema investigado e os auxiliarem no desenvolvimento 

de ações multidisciplinares que assegurem às crianças e adolescentes uma vida escolar e 

comunitária mais saudável e segura.  

É preciso destacar que foi realizada uma pesquisa de base qualitativa, de modo a 

compreender como as Políticas Sociais e Educacionais vêm sendo tratadas pela gestão escolar 

das unidades de Educação Infantil e a relação que estes gestores têm com os Conselhos 

Tutelares.  

Esta pesquisa inclui revisão bibliográfica de textos e artigos sobre as temáticas 

estudadas, além de uma análise detalhada do E.C.A (Estatuto da Criança e do Adolescente) e 

aplicação de um questionário com 10 perguntas (para as diretoras de escolas de Educação 

Infantil) e 06 questões (para a Secretária de Educação do Município) subjetivas, em que os 

sujeitos analisados tiveram a liberdade de expor suas opiniões acerca do tema em questão. O 

desenvolvimento do questionário foi realizado entre os dias 15 e 26 do mês de junho do ano de 

2019 com os gestores de 4 (quatro) escolas públicas de Educação Infantil do município de Santo 

Antônio de Pádua-RJ. O critério de seleção foi o de gestores que se mostraram mais acessíveis 

à comunicação com o pesquisador e também com a Secretária Municipal de Educação do 

referido município.  

Na introdução deste trabalho optei por fazer um preâmbulo sobre o Conselho Tutelar, 

suas atribuições e sua relação com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na segunda seção, 

realizei uma síntese sobre a história social da infância, das Políticas Públicas para a Infância e 

da criação do Conselho Tutelar e Estatuto da Criança do Adolescente como uma importante 
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conquista para a proteção dos direitos da criança. Na última seção, analisei a relação entre as 

escolas selecionadas nessa pesquisa e os Conselhos Tutelares por meio do depoimento (coletado 

na forma de questionários) das diretoras de unidades de Educação Infantil e da Secretária de 

Educação do munícipio de Santo Antônio de Pádua, RJ.  Concluo afirmando a importância 

desse estudo para que a relação entre escolas e Conselho se torne cada vez mais efetiva e que 

uma rede de apoio multidisciplinar possa corroborar as ações de atendimento e proteção às 

crianças em vulnerabilidade social.  
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A INFÂNCIA:  

EM BUSCA DO DIREITO DE SER CRIANÇA 

 

 

2.1 Um pouco da história social da infância no Brasil 

 

Não há como se falar em criança sem imaginar um ser que se arrasta, engatinha, corre, 

pula, joga, fantasia, fala e faz coisas que os adultos nem sempre entendem. Uma das marcas de 

uma infância sadia, onde a criança tem assegurado os seus direitos básicos de sobrevivência, de 

cidadania é a criança poder exercer com plenitude suas atividades psicomotoras, suas interações 

sociais e a ludicidade permitida pela fantasia expressa pelas brincadeiras (BASEI; MATTEX, 

2010).  

O público infantil, em linhas gerais, começou a chamar a atenção em nossa sociedade 

quando os mesmos protagonizaram problemas sociais, tais como: violência doméstica, situação 

de rua, uso de drogas e alcoolismo, vivenciado por pais ou responsáveis e evasão escolar. 

Para melhor compreensão do tema que me proponho a tratar vejo a necessidade, antes 

de mais nada, de definir termos como criança e infância que possuem significados diversos que 

variam de acordo com a etimologia vigente nos diferentes espaços e tempos. Etimologicamente, 

infância é originária do latim infans que significa aquele que não fala. Com base nessa 

conceituação, pode-se inferir que a criança é excluída do direito de ser considerada “cidadã”, 

pois é percebida sob a perspectiva do adulto. Entretanto, podem-se observar mudanças 

importantes e significativas no que diz respeito à concepção de infância no decorrer dos 

processos sociocultural, político, religioso e econômico de cada época.  

Ariès (1978), com seu trabalho “História Social da Criança e da Família”, se tornou 

uma importante fonte de conhecimento sobre a infância. Ele é considerado um dos pioneiros na 

análise da concepção da infância, pois, em seu trabalho, procurou traçar um perfil das 

características da infância desde o século XII. Em seu estudo ele procurou descrever os 

sentimentos sobre a infância e o comportamento desta dentro do meio social da época e a 

relação com a família. Em seus textos, é possível perceber toda fragilidade da criança, bem 

como toda sua desvalorização por um longo período de tempo. 

Quando Ariès (1978) falava de infância ele procurava se referir a essa etapa da vida 

não como uma abstração, mas, sim, como um conjunto de fatores que envolvem a criança, mas 

que incluem também a família, a escola, os pais, entre outros fatores que pudessem ajudar no 

modo de pensar e viver a infância. 
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Nos escritos do autor (ARIÈS, 1978) o que percebemos é que do século XII até início 

do século XX, a sociedade foi criando uma série de conceitos e modelos para a infância. 

Podemos dizer que a conjuntura sócia histórica pela qual a sociedade foi passando da Idade 

Média até o momento atual favoreceu que essa mentalidade fosse sendo construída. Podemos 

dizer ainda que no imaginário daquelas sociedades a infância não era vivenciada tal como nos 

dias de hoje, porque a sua fragilidade física, a grande taxa de natalidade e ao mesmo tempo de 

mortalidade, as condições sanitárias da época, a ausência de legislações de proteção às crianças, 

faziam da criança uma sobrevivente a mercê da própria sorte. 

Essa foi uma realidade que persistiu ao longo dos séculos, no entanto, sobretudo, a 

partir do século XIX e durante todo o século XX, houve um crescimento do conhecimento 

científico que colocou a criança no centro das atenções, tanto no campo da medicina social, 

pedagogia, psicologia, serviço social e outras áreas afins. Passando a ser visível que a sociedade 

tem procurado mecanismos, buscando políticas públicas, a partir de programas sociais, 

assistenciais e filantrópicos para corrigir e reparar erros e descasos em relação aos direitos 

relacionados à infância e à adolescência. 

No entanto, quando fazemos uma leitura dos escritos de Ariès (1978) percebemos que 

este autor contribui bastante para que pudéssemos buscar no passado explicações e 

desenvolvermos reflexões para ações do presente. 

O autor nos mostra que foi preciso conhecer a infância e suas necessidades, ou seja a 

criança e os olhares que as sociedades lançavam sobre elas em suas culturas, para que hoje 

pudéssemos desenvolver trabalhos em prol das crianças, inclusive proporcionando, as mais 

necessitadas, vulneráveis socialmente, garantia plena de direitos independente do gênero, etnia 

ou condição sócio econômica. Foi principalmente a partir de suas ideias, seus estudos que a 

categoria infância passou a ocupar um lugar que antes era pouco perceptível.  

Há que se ressaltar, ainda, que o trabalho com crianças pequenas sempre se instaurou 

entre a dicotomia do cuidar e educar, assistir ou cuidar, assistir e educar. Esta dicotomia, 

produzida e cultivada, sempre fez parte das discussões sobre a importância desses aspectos para 

o desenvolvimento da criança pequena.  

Para melhor entender vale questionar que tipo de criança se produz, se concebe, 

quando se cuida? E quando se educa? Que linhas, que processos, que caminhos se constroem, 

que forças se empregam quando se cuida e/ou se educa? (ABRAMOWICZ, 2003)  

Quando se fala em cuidar associa-se logo à educação de crianças pobres. Isso porque 

o ideário construído, principalmente pelas Ciências Humanas, traz a ideia de que ao pobre tudo 

falta. Precisamos entender que 
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As categorias de infância e pobre têm servido na área das Ciências Humanas, 

sobretudo, para a desqualificação, por um lado, das crianças, que são compreendidas, 

apenas, como aquelas que não têm infância e, por outro lado, os pobres, que são 

aqueles em quem predomina a falta. Falta de educação, falta de cultura escolar, falta 

de moradia, falta de consciência, massa amorfa, senso comum e, finalmente, o 

fracasso escolar que, até hoje, é atribuído, prioritariamente, às crianças mais pobres. 

É urgente pensarmos as crianças pobres para além da falta. A infância tem-se 

constituído em alvo de saberes e poderes que vem sendo construído ao longo da 

história e vem sendo configurada como categoria social. (ABRAMOWICZ, 2003, p. 

15-16).  

 

 

Neste período, também, não se tinha uma noção clara de família. Sobreira (2008) se 

apoiou nos estudos de Ariès para enfatizar que a organização familiar vai passar por novas 

estruturações, novas configurações, de uma família mais alargada, onde o convívio entre as 

gerações se fazia muito presente, além da poligamia ainda ser tolerada, gradativamente outras 

regras sociais e jurídicas vão sendo estabelecidas até se chegar uma organização monogâmica 

de fato e de direito. Mudanças que vão abrir espaço para a família nuclear e a ascensão da 

burguesia. 

Na Idade Moderna, em torno do século XVII, a infância ainda é vista como uma fase 

sem importância. Não havia um vínculo concreto entre estas e os adultos, pois estes as 

consideravam uma perda eventual; isso porque as crianças naquela época morriam com muita 

facilidade pela situação de negligência em que viviam. 

Abramowicz (2003) ressalta que o sentido de criança e de infância vem, ao longo do 

tempo, sendo compreendido, como algo que deve ser preservado das ameaças, protegido, mas 

também ameaçador: a criança ora é pura, ora é pecadora; um sentimento ambivalente a cerca, 

entende-se que esta deve ser protegida e deve ter deveres; mas independentemente do modo 

como seja vista, sempre deve ser educada. 

Essa dicotomia sempre esteve muito presente. Já em Locke (1632-1704 apud 

ABRAMOWICZ, 2003) e em Rousseau (1712-1778 apud ABRAMOWICZ, 2003), ela já podia 

ser observada. Mais recentemente, Donzelot (1986 apud ABRAMOWICZ, 2003), aborda uma 

dicotomia advinda do final do século XIX, dicotomia que está entre a infância em perigo e a 

infância perigosa. Charlot (1976 apud ABRAMOWICZ, 2003), um pouco antes, em seus 

trabalhos retoma, na história, a ideia da criança pensada e concebida como um ser que é ao 

mesmo tempo inocente e mau. Vale frisar que “As dicotomias e as oposições percorrem as 

histórias das crianças e das infâncias. Estamos sempre prisioneiros de uma lógica binária; 
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deveríamos adotar uma lógica segundo a qual as coisas não são brancas ou pretas, sim ou não, 

mas compostas” (ABRAMOWICZ, 2003, p. 16). 

 

O que se pode perceber pela história da criança e da infância é que esta sempre foi 

construída "sobre a criança" e não "com a criança". Isso porque esta nunca teve a fala 

considerada como legítima na ordem discursiva. Sempre foi vista como infantil, infantilizada 

e, portanto, destituída de razão. A história da criança e da infância sempre foi muito carregada 

de abandono, violência e desqualificação; daí o fato do mundo adulto se arrogar o direito de 

bater nas crianças. 

O século XVIII surge com uma nova descoberta da infância e sua evolução pode ser 

vista por meio de pesquisas, pinturas, estátuas, fotos, objetos e brinquedos da época. “A infância 

que antes não passava de uma loteria entre a vida e a morte, agora se encontra amparada no seio 

da família, devendo a criança ser educada e protegida desde a mais tenra idade, dentro dos 

princípios que regem a sociedade”. (ABRAMOWICZ, 2003, p. 17) 

A criança é descoberta como um ser com necessidades próprias, que carece de 

cuidados, amor e respeito (ROUSSEAU; FROEBEL, 1994 apud ABRAMOWICZ, 2003). A 

ideia de que na infância a criança precisa ser paparicada e moralizada nasceu na classe média 

que se formava no interior da burguesia. Foi na modernidade que ficou mais visível o 

sentimento de infância, mais próximo do que conhecemos hoje, de preocupação e de 

investimento da sociedade e do adulto com a criança. Nesse sentido surge a necessidade de criar 

formas e regular a infância. Relevante enfatizar ao fim desse tópico que estudos sociológicos 

sobre a infância e sobre o modo como olhamos e nos relacionamos com ela, enquanto categoria 

social, têm sido vistos como uma ideia moderna que foi construída histórica e socialmente 

(ABRAMOWICZ, 2003). 

 

2.2 Regulamentações Legais sobre a Criança e ao Adolescente 

 

Após este prólogo sobre a história social das diferentes infâncias que atravessam nossa 

sociedade, vejo a necessidade de enfatizar sobre as políticas e movimentos sociais que, ao longo 

dos anos, visavam proteger os direitos da criança e do adolescente. Dely (2009, p. 02) em sua 

análise sobre fenômenos que marcaram profundamente a trajetória de muitas crianças no início 

do século XX, comenta que 

 

[...] isso ocorreu uma vez que, após a Segunda Guerra Mundial, o adolescente passou 

a ocupar uma posição determinada no cenário da violência quando a necessidade da 
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mão-de-obra feminina nas fábricas deixou as crianças em situação de abandono, as 

quais, mais tarde, já adolescentes, constituíram-se como gangues marcadas por 

atitudes de revolta e violência.  

 

 

Essa é uma das interpretações possíveis desse cenário. Uma vez que não podemos 

determinar diretamente uma relação de causa e efeito. No entanto, o autor nos provoca a pensar 

como a instabilidade social, política e econômica instaurada no período entre guerras alterou 

profundamente o curso do desenvolvimento físico, psíquico e social de várias crianças e 

adolescentes daquele período. 

As Ciências Jurídicas e a Psicologia buscavam analisar este fenômeno. As Ciências 

Jurídicas esclarecem que esse processo resultou da necessidade que a sociedade tinha de 

repensar o modo como à adolescência vinha sendo tratada, tendo em vista que esta fase da vida 

passou a ocupar um espaço diferenciado do que vinha ocupando até o momento.   

Já a Psicologia, ciência que estuda entre outras questões, o funcionamento do 

pensamento e o comportamento humano na sociedade, percebeu a adolescência, como parte de 

um processo sócio histórico, se transformando em alvo de pesquisas e reflexões teóricas. “[...] 

impulsionados pela nova visão trazida pela Psicologia e pelo Direito, juristas, políticos e 

educadores passaram a compreender a criança e o jovem como sujeitos em formação e, por isso, 

merecedores de práticas educativas diferenciadas” (DELY, 2009, p. 02). 

No Brasil, entretanto, esse processo aconteceu de modo mais lento. Tudo começou em 

1979 com a criação do Código de Menores que vigorou até o final da década de 1980. O Código 

de Menores (Lei 6.697, de 10 de out. de 1979), era a lei que definia diretrizes de cuidado e 

atenção à criança e ao adolescente no Brasil. Este código: 

 
[...] legitimava a doutrina da situação irregular, pois se aplicava somente às crianças 

e aos adolescentes que se encontrassem em situação inadequada, seja por violarem 

regras sociais, seja por não terem suas necessidades básicas atendidas. Essa doutrina 

concebia crianças e adolescentes, os "menores", como seres incapazes, não sujeitos 

de direitos e de deveres, não autônomos. (SOUZA, 2002, p. 02) 

 

 

O marco definitivo das transformações das políticas públicas voltadas a essa população 

aconteceu em 1989 com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança das Organizações 

das Nações Unidas. Este culminou na criação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.  

O trâmite de mudança do Código de Menores para o Estatuto da Criança e do 

Adolescente aconteceu através de dois processos. O primeiro deles foi a referida Convenção 

dos Direitos da Criança em 1989. Na citada convenção, vários países, inclusive o Brasil, 
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firmaram acordos de cumprimento dos direitos da infância e da adolescência que se 

encontravam previstos na Declaração dos Direitos da Criança de 1959. Para tanto,  

 

[...] a Convenção prevê a descentralização da elaboração das políticas públicas, de 

modo que organizações não governamentais (ONGs) possam colaborar na decisão 

sobre as ações que serão feitas em sua comunidade, tendo a criança e o adolescente 

como prioridade. Esse novo modelo vem ao encontro do princípio do Estado 

Participativo, introduzido pela Constituição de 1988, e rompe com a visão de 

democracia apenas representativa. (SOUZA, 2002, p. 02) 

 

O outro processo aconteceu em âmbito nacional. Neste momento cada país passou a 

elaborar suas propostas de políticas públicas relacionadas aos direitos das crianças e dos 

adolescentes. No Brasil, os movimentos organizados passaram, a partir deste momento, a ter 

mais força para exigir do Poder Legislativo um regulamento que se constituísse de garantias a 

esses direitos. Nesse momento, 

 

assinado em 1990, foi o primeiro estatuto do mundo a aplicar as normas da 

Convenção. O documento propõe a doutrina da proteção integral: rompe com a visão 

de menoridade e conduz à ideia de criança como cidadã, com direitos e deveres, 

enquanto prioridade das políticas públicas. Essa doutrina não faz discriminação entre 

crianças em situação irregular ou não, aplica-se a todas as crianças e adolescentes. O 

ECA implanta outras formas de relação do Poder Público com a comunidade, 
destacando-se o canal de organização e de participação da sociedade civil denominado 

Conselho Tutelar. (SOUZA, 2002, p. 02) 

 

 

O ECA foi criado em 13 de julho de 1990 e instituído como Lei Federal n.º 8.069. A 

referida lei veio ao encontro do artigo 227 da Constituição Federal. Foram recolhidos mais de 

um milhão de assinaturas que não deixaram dúvidas quanto ao desejo da sociedade brasileira 

de que fossem feitas mudanças e que se removesse da legislação brasileira o que passou a se 

chamar de “entulho autoritário”. Com as citadas assinaturas, a Assembleia Nacional 

Constituinte referendou a emenda popular que inscreveu na Constituição Brasileira de 1988 o 

artigo 227, do qual o Estatuto da Criança e do Adolescente é a posterior regulamentação 

(PAIVA, 2009). Nesse sentido, “mais do que uma mudança pontual na legislação, circunscrita 

à área da criança e do adolescente, a Constituição da República e, depois, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente são a expressão de um novo projeto político de nação e de País” (PAIVA, 

2009, p. 02).  

O referido artigo constitucional veio seguindo a chamada Doutrina da Proteção 

Integral, cujo desígnio básico seria o de que as crianças e adolescentes precisam ser vistos como 

“[...] pessoas em desenvolvimento, sujeitos de direitos e destinatários de proteção integral” 

(BRASIL, 1990, p. 97). 
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Em sendo assim, o que se pode perceber é que a Constituição Brasileira que foi 

promulgada em 1988 veio antes da Convenção sobre os Direitos da Criança adotada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989. Depreende-se, desse modo, 

que houve uma sintonia – quanto à normativa sobre a criança e a adoção de novos padrões – 

entre os constituintes brasileiros e as discussões ocorridas em âmbito internacional. Destarte, o 

Brasil foi o pioneiro na adequação de sua legislação frente aos princípios votados na referida 

Convenção. Até mesmo antes, haja vista ser o Estatuto da Criança e do Adolescente de 13 de 

julho de 1990.  

Os 267 artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente foram redigidos com o 

objetivo de garantir a estes, seus direitos e deveres; além de determinar as responsabilidades 

dessa garantia aos setores que compõem a sociedade. Seus artigos vêm definindo políticas sobre 

saúde, educação, adoção, tutela e questões relacionadas à criança e adolescente infrator. 

Desde que foi criado, o ECA tem influenciado todas as práticas educativas que se 

dirigem à criança e ao adolescente. “Apesar desse aparente reconhecimento, sua compreensão 

efetiva – enquanto marco e referencial para uma mudança estrutural das práticas educativas – é 

ainda uma possibilidade a ser desvelada” (DELY, 2009, p. 01).  

 

Mesmo sendo referência mundial em termos de legislação destinada à infância e à 

adolescência, o Estatuto necessita ainda ser compreendido de forma legítima. Um 

longo caminho deve ser trilhado pela sociedade civil e pelo Estado para que seus 

fundamentos sejam vivenciados cotidianamente. (DELY, 2009, p. 02) 

 

 

No Brasil, a adoção desse novo paradigma instaurou no país uma maneira diferente de 

se perceber a criança e o adolescente daquela que vinha sendo percebida, ao longo dos anos, 

pela sociedade e pelo Estado. Isso veio acontecendo de forma gradativa, tendo em vista que 

uma realidade não se altera num único momento, quiçá quando a mudança proposta se refere a 

mudanças de posturas sociais e principalmente de comportamentos individuais através de 

exemplos que passam por gerações. 

Os impactos da questão social refletem diretamente na vida de crianças e adolescentes. 

De acordo com a crítica marxista, a problemática social se concretiza em virtude da contradição 

capital X trabalho, pela não distribuição da riqueza socialmente produzida numa sociedade, 

decorrente do modo de acumulação privada de produção que a mesma reproduz no capitalismo 

vigente (CUNHA, 1996). 

Na intenção de controlar a produção e reprodução da desigualdade de classes em 

decorrência do processo produtivo, coube ao Estado criar mecanismos para conter o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira
http://pt.wikipedia.org/wiki/1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1989
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desequilíbrio, por meio de políticas sociais, operando uma rede de serviços públicos em 

resposta à questão social. Nesse caso, especificamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), possui intenção de amenizar as múltiplas faces da “nova questão social” que envolve 

crianças e adolescentes determinando que os mesmos sejam portadores de direitos, 

estabelecendo, portanto, a diretriz básica e única à doutrina de proteção integral. 

A Doutrina de Proteção Integral de Direitos da Infância e Juventude faz referência a 

um conjunto de instrumentos jurídicos de caráter internacional, que expressam um salto 

qualitativo fundamental na consideração social da infância e juventude. Do menor, como objeto 

da compaixão-repressão, à infância-adolescência, como sujeito pleno de direitos, é a expressão 

que melhor sintetiza suas transformações. (MENDEZ, 1994) 

A doutrina de proteção integral pressupõe prioridades de direitos a todas as crianças, 

considerando pessoas em desenvolvimento, ou seja, rompe-se definitivamente com o caráter de 

objeto associado a esses indivíduos, agora contemplados como sujeitos de direitos. 

E com a nova legislação é inaugurada no Brasil a perspectiva de proteção integral à 

infância e adolescência sob a qual são formuladas as determinações do Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Assim, segundo a Constituição Federal e o mesmo Estatuto, criança e 

adolescente são dotados de peculiaridades que pressupõem o tratamento prioritário e 

especializado, visando sua proteção e desenvolvimento pleno. 

 

2.3 O Princípio Do Maior Interesse Do Menor 

 

O princípio do maior interesse do menor é também conhecido como princípio da 

prioridade absoluta do menor. Este princípio surgiu com a Declaração Universal dos Direitos 

das Crianças que foi emitida pela Organização das Nações Unidas em 1959. Tal declaração,  

 

[...] deu uma nova conotação acerca dos direitos do menor, dando-lhes um tratamento 

diferenciado e, sobretudo, prioritário por serem seres humanos em desenvolvimento. 

O cerne desse novo entendimento se respalda na assertiva: o menor deixa de ser objeto 

de direitos e transforma-se em sujeito de direitos, tendo acesso irrestrito e privilegiado 

à Justiça. Ademais, a proteção deixa de ser obrigação exclusiva da família, ficando o 

Estado e a sociedade também responsáveis pela tutela dos direitos do menor. 

(SOUZA, 2002, p. 04). 

 

Ao referido princípio só foi dado status constitucional no Brasil, com o advento do 

artigo 227 da Constituição Federal de 1988, a Constituição cidadã. O artigo vem impondo à 

família, ao Estado e à sociedade o dever de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
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à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária; além da 

obrigatoriedade de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. Em momento posterior, o princípio ganhou status de norma 

ordinária ao ser implementado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, que em 

seu primeiro artigo dá ênfase à proteção integral da criança e do adolescente, justamente por 

considerá-los pessoas em desenvolvimento. 

Pelo fato da Constituição ter norma de eficácia plena, depreende-se que mesmo antes 

da implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, os ditos direitos e prioridades podiam 

ser exigidos judicialmente, haja vista o princípio de efetividade máxima das normas 

constitucionais. Com o advento do ECA, entretanto, estes direitos passaram a ser 

regulamentados de maneira específica, posto que o Estatuto prevê já instrumentos para a 

efetivação dos mesmos, tais como: a criação de Varas especializadas da Infância e Juventude 

nos Estados e no Distrito Federal; a intervenção obrigatória do Ministério Público nos 

procedimentos em que não for parte; a adoção de políticas públicas voltadas para a criança e ao 

adolescente; a implantação dos Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares (NOGUEIRA, 1996).  

Nogueira (1996, p. 15-16), assim afirma que 

  

O Estatuto é regido por uma série de princípios genéricos, que representam postulados 

fundamentais da nova política estatutária do direito da criança e do adolescente. Em 

regra, o direito é dotado de princípios gerais genéricos, que orientam a aplicação 

prática dos seus conceitos. Assim, o Estatuto contém princípios gerais, em que se 

assentam conceitos que servirão de orientação ao intérprete no seu conjunto, sendo os 

principais os seguintes: (...) Princípio de prevalência dos interesses do menor; pois na 

interpretação do Estatuto levar-se-ão em conta os fins sociais a que ele se dirige, as 

exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e sua 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (art. 6º). 

 

Contrário à Constituição de 1988 e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código 

de Menores de 1979 não reconhecia o princípio da prioridade à criança e ao adolescente, mas 

regulava, tão somente a situação irregular do menor. O referido dispositivo legal velava apenas 

pelos menores de 18 anos em estado de abandono ou delinquência. Estes tinham, tão somente, 

o direito à família, não lhes sendo resguardados outros direitos fundamentais. Outro ponto de 

importante destaque é que a responsabilidade pelos menores era apenas da família, abstendo-se 

o Estado e a sociedade de qualquer dever. Neste caso, o Judiciário apenas era acionado para 

tutelar menor nas situações previamente taxadas no artigo 2° do Código de Menores, sendo os 

demais excluídos da proteção jurídica. 
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2.4 Criança E Adolescente: Pessoa Em Peculiar Desenvolvimento 

 

Mendes (2009) ao se referir ao disposto no artigo 6º da Lei 8069/90 (ECA), faz uma 

análise que merece ser destacada por sua objetividade de conteúdo. Para ele 

 

Este artigo é chave, do ponto de vista teleológico, para a leitura e a interpretação do 

ECA. Ao arrolar os aspectos a serem levados em conta na sua correta compreensão, o 
primeiro item refere-se aos “fins sociais” por ele perseguidos, inscrevendo o Estatuto 

num movimento mais amplo de melhoria, ou seja, de reforma da vida social no que 

diz respeito à promoção, defesa e atendimento dos direitos da infância e da juventude. 

(MENDES, 2009, p. 04) 

 

 

Quando da institucionalização do Estatuto, sem dúvida alguma, o ponto comum entre 

as pessoas que fizeram parte da luta pela elaboração do novo instrumento legal foi o fato de 

todos se sentirem como reformadores sociais, empenhados na luta pelos direitos e deveres da 

criança no campo do Direito. 

Ao se levar em conta “as exigências pelo bem comum” proposta no Estatuto 

depreende-se que o propósito que presidiu a luta por este ordenamento jurídico foi a superação 

de toda forma de corporativismo, de elitismo, de basismo, de dogmatismo religioso ou 

ideológico e de partidarismos de toda e qualquer espécie. Importante enfatizar que 

 

Trata-se da afirmação, no plano positivo, dos direitos da criança e do adolescente (das 

novas gerações, portanto) como um valor ético revestido de universalidade, capaz, por 

isso mesmo, de sobrepor-se às diferenças inerentes à conflitividade natural e saudável 
da vida democrática. (MENDES, 2009, p. 05) 

 

No que compete aos “direitos e deveres individuais e coletivos” expresso pelo 

Estatuto, vale lembrar que o artigo 227 da Constituição Federal, que trata dos direitos da criança 

e do adolescente, não começa falando em direitos, mas em deveres.  

 

Os direitos da criança e do adolescente são deveres da família, da sociedade e do 

Estado. Esta articulação direito-dever perpassa todo o corpo do Estatuto e se adensa 

de forma instrumental no Capítulo VII, que trata, precisamente, de proteção judicial 

dos interesses individuais, difusos e coletivos. (MENDES, 2009, p. 05) 

 

Quanto ao termo “pessoas em condição peculiar de desenvolvimento” ao qual faz 

referência o art. 6º do Estatuto, o que se pode perceber é que este é o suporte do novo Estatuto 

– ontológico da infância e da juventude na legislação brasileira.  

 

O reconhecimento da peculiaridade dessa condição vem somar-se à condição jurídica 

de sujeito de direitos e à condição política de absoluta prioridade, para constituir-se 

em parte do tripé que configura a concepção de criança e adolescente do Estatuto, 
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pedra angular do novo direito da infância e da juventude no Brasil. (MENDES, 2009, 

p. 05) 

 

A peculiar condição de pessoa em desenvolvimento advém, a priori, do entendimento 

de que a criança e o adolescente não conhecem inteiramente os seus direitos, portanto não há 

como defendê-los nem fazê-los valer. Estes, principalmente as crianças, não tem como 

condições de suprir, por si mesmas, as suas necessidades básicas. 

Entretanto, não há como se justificar a expressão “pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento” apenas com base no fato de que a criança não sabe, não tem condições e não 

é capaz.  

Cada fase do desenvolvimento deve ser reconhecida como revestida de singularidade 

e de completude relativa, ou seja, a criança e o adolescente não são seres inacabados, 

a caminho de uma plenitude a ser consumada na idade adulta, enquanto portadora de 

responsabilidades pessoais, cívicas e produtivas plenas. Cada etapa é, à sua maneira, 
um período de plenitude que deve ser compreendida e acatada pelo mundo adulto, ou 

seja, pela família, pela sociedade e pelo Estado. (MENDES, 2009, p. 06) 

 

 

Num sentido prático, se percebe o reconhecimento de que a criança e o adolescente 

como detentores dos mesmos direitos que os adultos e, além destes, outros direitos especiais 

aplicáveis a sua idade, decorre do estatuto ontológico que é próprio de “pessoas em condição 

peculiar de desenvolvimento”. 

Entende-se com isso o porquê dos interesses dos menores merecerem uma proteção 

integral.  

 

 

2.5 Conselho Tutelar e Conselho de Direitos 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente propõe que seja aplicada uma doutrina de 

proteção integral à criança e ao adolescente. O documento veio romper com a visão de 

menoridade que se tinha até então. Passando a ver a criança como cidadã, com direitos e 

deveres, e como indivíduo com prioridade das políticas públicas.  

 

Essa doutrina não faz discriminação entre crianças em situação irregular ou não, 
aplica-se a todas as crianças e adolescentes. O ECA implanta outras formas de relação 

do Poder Público com a comunidade, destacando-se o canal de organização e de 

participação da sociedade civil denominado Conselho Tutelar. (SOUZA, 2002, p. 05) 

 

 

O Conselho Tutelar (CT) é um órgão civil que foi criado pelo Estatuto com o intuito 

de zelar pelos direitos da infância e da adolescência, formando um elo social entre o cidadão e 
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o juiz. “Isto quer dizer que o Conselho Tutelar é escolhido pela comunidade para executar 

medidas constitucionais e legais na área da infância e adolescência” (SÊDA, 1997 apud 

SOUZA, 2002, p. 05). Nesse sentido, assegura-se à criança e ao adolescente direito 

característico à sua condição típica de pessoa em desenvolvimento.  

 

O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, que não integra o poder judiciário. 

Vincula-se à Prefeitura, mas a ela não se subordina. Sua fonte de autoridade pública 
é a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente e está sob a responsabilidade do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho Municipal 

tem a função de controlar as políticas públicas municipais voltadas à criança e ao 

adolescente, zelando para que sejam cumpridos os princípios da Convenção e do 

Estatuto. O papel do Conselho Tutelar é atender pessoas que tiveram seus direitos 

violados. (SÊDA, 1999, p. 11) 

 

 

No dizer do Estatuto, é um órgão municipal, permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Os 

Conselhos Tutelares são definidos na Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 1990, que entrou em vigor no 

dia 14 de outubro de 1990. Há que se ressaltar que 

 

O Conselho Tutelar foi criado para fugir do velho hábito, do velho costume com que 

as coisas vinham sendo legalmente resolvidas pelo poder judiciário por 63 anos (de 

1927 a 1990). Foi feito para evitar agora o arbítrio e zelar pela implantação de novos 

hábitos, usos e costumes que criam ou mantém o estado de Direito, também chamado 

estado de Justiça Social ou, dizendo de outra maneira, o estado social ou o bem-estar 

social das pessoas. Tudo com base no garantismo dos direitos humanos. Garantismo... 
conceito e palavra que devem ser incorporados ao cotidiano das pessoas que se 

preocupam com justiça social, com direitos humanos, com luta contra toda forma de 

arbítrio social. (SÊDA, 1999, p. 15) 

 

 

Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente é também um órgão composto 

por membros da sociedade civil. Sua finalidade é a deliberação e o controle das ações 

governamentais que se relacionem com o atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 

“Está presente em esferas municipal, estadual e federal. Cabe a ele não somente traçar 

diretrizes, mas também, detalhar e fiscalizar a execução, por parte do Poder Executivo, das 

políticas por ele deliberadas”. (art. 88, II do ECA). 
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3. A RELAÇÃO DAS ESCOLAS COM OS CONSELHOS TUTELARES: 

TEORIA E PRÁTICA 

 

De modo a compreender como as Políticas Sociais e Educacionais vêm sendo tratadas 

pela gestão escolar das unidades de Educação Infantil e a relação que estes gestores têm com 

os Conselhos Tutelares, foi realizada uma pesquisa, por meio de questionário com 10 perguntas 

(para os diretores) e 06 (para o Secretário) subjetivas, em que os sujeitos analisados tivessem a 

liberdade de expor suas opiniões acerca do tema em questão. O estudo foi realizado entre os 

dias 15 e 26 do mês de junho do ano de 2019 com os gestores das 4 (quatro) escolas públicas 

de Educação Infantil do município de Santo Antônio de Pádua-RJ e também com a Secretária 

Municipal de Educação do referido município.  

Com os questionamentos, enquanto pesquisador, busquei compreender um pouco 

melhor o modo como os diretores/gestores das unidades de Educação Infantil e a Secretária de 

Educação do Município: 

 Atendem os artigos do ECA com relação à disponibilidade de vagas. 

 O modo como veem a função dos conselheiros tutelares. 

 A interlocução destas unidades escolares e da secretaria de Educação com os órgãos 

do Conselho Tutelar. 

 A preparação da Secretaria de Educação para lidar com situações mais específicas. 

 Medidas tomadas pelos gestores e secretaria de Educação junto aos Conselhos 

Tutelares para minimizar a evasão escolar. 

Diante disso, a primeira pergunta feita aos diretores das unidades escolares foi: “Na 

sua opinião, no tocante aos artigos do ECA, como tem sido a atuação da direção escolar em 

relação à solicitação de vagas? ”. 

As respostas dos diretores das escolas foram as seguintes: 

 

Diretor 1: Dentro do quadro de vagas todos os pedidos são atendidos. 

Diretor 2: Na maioria das vezes sempre atendemos as solicitações e se não conseguimos faze-lo 

encaminhamos para a próxima escola. 

Diretor 3: A escola sempre disponibiliza uma vaga a qualquer pai que a requisite. 

Diretor 4: A escola sempre atendeu às solicitações de vagas. 

 

Este questionamento feito aos diretores das escolas é importante, pois a 

disponibilidade de vagas, a frequência e a não evasão escolar dos alunos é uma obrigação legal 

estipulada não apenas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é também um preceito 
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constitucional (CF/88) que envolve não apenas os gestores escolares, mas também os Conselhos 

Tutelares e as famílias.  

Ao Conselho Tutelar cabe dar notícia a alguém, via correspondência oficial, de fato ou 

de ato passado ou futuro que gere consequências jurídicas emanadas do ECA, da Constituição 

ou de outras legislações, por exemplo: notificar o diretor de escola de que o Conselho 

determinou a matrícula da criança Fulano de Tal; e notificar os pais do aluno Fulano de Tal 

para que cumpram a medida aplicada, zelando pela frequência do filho à escola. “O não 

acatamento da notificação do Conselho poderá gerar a abertura de procedimento para a 

apuração de crime (ECA, art. 236) ou de infração administrativa (ECA, art. 249)” 

(PRÔMENINO, 2009, p. 01). 

Pelas respostas dos diretores, nos parece que estes procuram atender aos preceitos 

constitucionais e aos artigos do ECA que estipulam a exigência de matricula de crianças 

(Educação Infantil, objeto do estudo) em situações de risco. No entanto, em se tratando da 

garantia do direito que a criança tem de frequentar a escola, não basta apenas a garantia a 

frequência escolar, é necessário lhe garantir uma estrutura de aprendizagem e sociabilidade que 

muitas vezes ela não tem assegurada no seu domicílio.  

Sendo assim, é relevante enfatizar que não basta a matrícula, mas é preciso que se 

garanta o acesso e a frequência desses alunos, o que significa que, para além da aprendizagem 

de conteúdos formais é preciso também ajudar estes alunos na aquisição de sociabilidade e no 

exercício da cidadania. Como bem colocado por Grilo e Kuhknann (2019, p. 02), promotores 

de justiça do Paraná: “As condições para construção de uma sociedade democrática, com justiça 

social, dependem da universalização de um ensino básico com qualidade, mantendo-se todos, 

principalmente crianças e adolescentes, nos bancos escolares”. E é através da Constituição 

Federal e do ECA que se deve garantir esse direito à Educação.  

Prevê a Constituição Federal em seu artigo 205 que “A Educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando o desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, s/p.). 

O que podemos perceber com isso é que os legisladores constituintes de 1988 

confiaram à Educação a importante missão de formação da pessoa, preparando-a para o 

exercício da cidadania e sua inserção no mercado de trabalho. Da mesma feita, o fez os 

legisladores que editaram o Estatuto da Criança e do Adolescente em 13 de julho de 1990 (Lei 

8.069, art. 53, caput) que preceitua que a toda criança e adolescente deve ser assegurada 

igualdade de condições para acesso e permanência nas escolas. 

http://www.promenino.org.br/TabId/77/ConteudoId/8daffdea-ec5e-4fb2-a04c-9e4455899c88/promenino/Ferramentas/Conteudo/tabid/77/ConteudoId/e029ffe2-db04-4b77-b2b0-9706b10d0ad2/Default.aspx
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Em ambos os dispositivos legais (CF/88 e ECA/90) não tratam a Educação como um 

fim em si mesmo ou como um mero aparato de enriquecimento cultural, mas sim como um 

caminho para a construção de uma sociedade que se pretende justa, livre e solidária. Acho 

relevante ressaltar, ainda, que o tão discutido direito à Educação não teria tanta valia se não 

tivesse havido por parte dos legisladores a sensibilidade de cerca-lo de efetividade. E foi nesse 

sentido que os legisladores tiveram a preocupação de assegurar não apenas o acesso, mas 

também a permanência na escola.  

Dando sequência aos questionamentos feitos aos diretores das escolas de Educação 

Infantil, sujeitos da pesquisa, questionou-se a estes: “Na sua opinião, segundo seus 

conhecimentos sobre o ECA, existe diferença de atuação por parte desta direção escolar 

quando a escola acolhe um aluno por espontâneo pedido dos pais para o filho estudar de 

quando a solicitação vem do Conselho Tutelar? ”. 

As respostas foram as seguintes: 

 

Diretor 1: Não houve casos de atendimento por solicitação do Conselho Tutelar. 

Diretor 2: Não existe diferença. Independentemente de quem fez a solicitação da matrícula, os alunos são 

todos iguais. Não fazemos distinção. 

Diretor 3: De maneira nenhuma. Todos os alunos são acolhidos de forma ampla, não importando de onde 

veio a solicitação de matrícula. 

Diretor 4: Não há nenhuma diferença nem por parte da direção, nem por parte dos professores ou de demais 

funcionários.  

 

Como bem colocado pelos diretores das escolas, não pode haver diferença entre os 

pedidos de matrículas feitas pelos pais ou por encaminhamento dos Conselhos Tutelares e nem 

mesmo diferença no tratamento entre um e outro aluno. É nesse sentido, que no Brasil foram 

criadas políticas públicas que visam reduzir as desigualdades e as discriminações. São as 

chamadas discriminação positiva que, de acordo com Nascimento (2005), é o favorecimento de 

determinados grupos da população que se justifica pela necessidade de proporcionar, a grupos 

específicos, condições de equidade. Com isso, cria-se mecanismos que ajudem estes grupos a 

ascender social e economicamente, podendo, dessa forma, vir a ocupar lugares que antes não 

eram acessados por determinadas populações. Sendo, nesse sentido, um direito da criança da 

Educação Infantil em situação de risco, o acesso e a permanência nas instituições escolares. 

O terceiro questionamento feito aos diretores foi: “Como tem sido a atuação desta 

direção escolar com relação aos casos de evasão escolar? Você acredita na eficácia/eficiência 

das fichas FICAI (Ficha de Aluno Infrequente)? As respostas dos diretores escolares foram as 

seguintes: 
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Diretor 1: Primeiramente entramos em contato com os responsáveis e se não obtivermos êxito enviamos a 

ficha FICAI ao Conselho Tutelar que prontamente atende e entram em contato com a família da criança. 

Diretor 2: Acredito na eficácia da ficha FICAI, porém o índice de aluno nessa Unidade Escolar é pequeno. 

Diretor 3: Temos uma taxa de evasão escolar muito baixa. Só utilizamos a ficha FICAI em casos extremos, 

portanto ainda não conseguimos ver muita eficácia nesse tipo de instrumento. 

Diretor 4: A ficha FICAI é sempre utilizada para garantir a permanência do aluno na escola. 

 

Pela colocação dos diretores, eles entendem a importância da ficha FICAI para 

controlar a infrequência dos alunos e minimizar a evasão, apesar de dois deles ainda não terem 

tido a oportunidade de utilizar esse instrumento. É preciso enfatizar que a FICAI (Ficha de 

Comunicação de Aluno Infrequente) foi instituída no ano de 1997, por meio de uma parceria 

entre o Ministério Público, a Secretaria Estadual de Educação, a Secretarias Municipais de 

Educação e os Conselhos Tutelares daquela localidade. Os referidos órgãos, ao instituírem a 

referida ficha, o fizeram com o objetivo de estabelecer um controle da infrequência e do 

abandono escolar de crianças e adolescentes (MPRS, 2020).  

No ano de 2012, o Ministério Público com a anuência dos demais parceiros criou a 

FICAI online, para o acompanhamento da ficha pela web por meio dos órgãos envolvidos, 

aumentando, assim, a probabilidade de retorno do aluno à escola. A FICAI online é uma ficha 

em formato eletrônico em que as escolas, o Ministério Público e os Conselhos Tutelares, por 

meio do envolvimento e fortalecimento da rede de apoio à escola, concentram esforços para 

garantir a frequência do aluno e aumentam a possibilidade de construção de políticas públicas 

em prol da garantia do direito à Educação. 

O quarto questionamento feito aos diretores das escolas de Educação Infantil foi: “Na 

sua opinião a relação da SME com essa direção escolar é satisfatória? ” Nesse quesito todos 

os diretores responderam que sim. O que se mostra bastante proveitoso, tendo em vista que a 

escola sozinha não tem muito o que fazer quanto à frequência de alunos infrequentes sem que 

tenha a parceria da Secretaria Municipal de Educação. 

O próximo questionamento feito aos diretores, sujeitos da pesquisa, foi: “Na sua 

opinião, esta direção escolar possui condições satisfatórias de diálogo em relação ao Conselho 

Tutelar? O canal de comunicação precisa mudar?” As respostas dos diretores foram as 

seguintes: 

 

Diretor 1: Sempre houve uma comunicação direta e satisfatória com o mesmo. 

Diretor 2: A direção sempre que necessário tem contato e um bom diálogo com os conselheiros tutelares. 

Diretor 3: Sim. Todas as vezes que precisei fui muito bem atendida. 

Diretor 4: Tenho livre acesso aos conselheiros tutelares. Não vejo necessidade de mudança nos canais de 

comunicação.  
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É importante ter o conhecimento de que o canal de comunicação entre o Conselho 

Tutelar e a direção das escolas é bastante satisfatório, tendo em vista que quando existem 

problemas de evasão escolar, maus tratos, dependência química (por parte dos 

pais/responsáveis)  é reconfortante saber que essa parceria funciona, pois quando os problemas 

dos alunos fogem da competência da escola (quer seja por já ter se esgotado todos os recursos 

para solucioná-los internamente, seja porque envolvem questões penais ou tratamentos de 

saúde) é bom saber que a direção da escola tem o Conselho Tutelar como um parceiro de 

prontidão. Afinal, como bem colocado por Amaral (2011, p. 01): 

 

 

[...] o Conselho Tutelar, órgão que tem como missão zelar pelos direitos da criança e 

do adolescente e com o qual a escola precisa buscar um diálogo permanente. Essa 

parceria, inclusive, está prevista em lei. O artigo 56 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) confere aos dirigentes de estabelecimentos de Ensino 

Fundamental e de Educação Infantil o dever de comunicar ao Conselho Tutelar os 

casos de faltas frequentes injustificadas, evasão escolar e repetência. Se necessário, é 

possível ter sempre conversas presenciais com a entidade. É positivo que os 

conselheiros sejam convidados para discutir os casos com a equipe gestora e propor 
encaminhamentos. Quanto mais a escola buscar o órgão e exigir providências, mais 

sólida será a rede de proteção da criança e do adolescente. 

 

 

A seguir os diretores das escolas de Educação Infantil foram questionados com a 

seguinte pergunta: “ Facilitaria, em sua opinião, outro espaço de interlocução, entre um 

profissional ou professor da SME com um do Conselho Tutelar”. As respostas foram as 

seguintes: 

 

Diretor 1: Não vejo necessidade. 

Diretor 2: Sim. 

Diretor 3: Sim, pois este profissional poderia estar sempre em contado, repassando as necessidades, 

questionamentos e informações dos alunos assistidos. 

Diretor 4: Com certeza. 

 

Ainda que um dos diretores questionados não veja a necessidade de haver essa parceria 

da SME junto ao Conselho Tutelar como um elo de ligação com as escolas, não há como negar 

que essa parceria é importante, pois quando se trata de criança (tendo em vista que estamos 

falando da primeira infância) em situação de risco, toda ajuda é importante e não pode ser 

dispensada. 

O próximo questionamento feito aos diretores foi o seguinte: “Como diretor, você 

concorda com este instrumento de inclusão escolar, feito pelo Conselho Tutelar, como a ficha 

FICAI? ”. As respostas foram as seguintes:  
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Diretor 1: Sim. 

Diretor 2: No meu caso, como relatado anteriormente, não tive êxito com a ficha FICAI. 

Diretor 3: Sim. 

Diretor 4: Concordo, só acho que a demanda é grande para 05 conselheiros. 

 

Apesar de um dos diretores afirmar que não obteve êxito com a ficha FICAI, os demais 

concordam que este é um importante instrumento para controle da frequência escolar, na 

minimização da evasão escolar, fenômeno presente nas escolas há muito tempo, e pouco se tem 

conseguido fazer para mudar esse quadro que tem atingido uma parcela significativa de alunos, 

principalmente, nas escolas públicas (SAVIANI, 2001). Ainda que se esteja falando, nesse 

contexto, de escolas de Educação Infantil, esta deve ser uma preocupação de todo o sistema de 

ensino de Educação Básica. 

Frente a essa realidade, é preciso que sejam empregados maiores esforços e recursos 

que possibilitem o enfrentamento dessa situação. É necessário que os envolvidos no processo 

educacional reflitam sobre os elementos históricos e socioculturais que ajudem a compreender 

esse fenômeno (PARO, 2006). Ademais, é preciso ter sempre em mente que a escola não é um 

cenário que se encontra alheio ou deslocado de uma realidade existente em uma determinada 

sociedade. Ela reflete, em grande parte, as contradições que se encontram presentes na 

sociedade organizada (SAVIANI, 2006). 

O próximo questionamento feito aos diretores das escolas foi: “A SME está preparada 

ou é melhor uma equipe multidisciplinar para atuar na questão da evasão escolar?”. As 

respostas foram as seguintes: 

 

Diretor 1: Não. 

Diretor 2: A equipe multidisciplinar, juntamente com o conselho tutelar, seria uma boa alternativa. 

Diretor 3: Sim. 

Diretor 4: A equipe da SME é muito bem preparada e competente. 

 

Os diretores se mostraram discordantes nesta questão, pois enquanto uns acreditam que 

a escola consegue dar conta das questões relativas à evasão escolar apenas com o apoio da SME, 

outros acreditam que a participação de uma equipe multidisciplinar pode ajudar. Enquanto 

futuro pedagogo e como pesquisador, também acredito que o apoio de uma equipe 

multidisciplinar possa ajudar a minimizar a questão da evasão escolar, tendo em vista que o 

processo educativo é um pouco mais complexo do que apenas a falta de desejo dos alunos de 

participar das aulas, ou seja, outros pontos podem estar levando estes alunos a evadirem as 

escolas e o apoio de uma equipe multidisciplinar pode ajudar, afinal, o processo de 

aprendizagem envolve diferentes habilidades cognitivas, emocionais e psicomotoras. 
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No caso, da Educação Infantil, a situação ainda é mais grave, porque as crianças 

dependem de seus pais e cuidadores para as conduzirem até a escola. A não frequência das 

crianças na Educação Infantil, pode sugerir problemas familiares, o que é mais um indicador de 

que uma equipe multidisciplinar precisar acompanhar essas crianças e famílias mais de perto. 

O outro questionamento feito aos diretores foi: “Você concorda que a evasão escolar 

contribui para o fracasso escolar de alguns alunos?”. As respostas destes profissionais foram 

as seguintes: 

 

Diretor 1: Sim. Lugar de aluno sempre será na escola. 

Diretor 2: Sim, porque se o aluno não frequentar a escola, não terá avanço na aprendizagem e, 

consequentemente, faltará estímulo e este fracassará.  

Diretor 3: Sim, porque sem frequência não há aprendizado.  

Diretor 4: Sim. Ao evadir o aluno perde todo o conteúdo oferecido durante o ano letivo além de ficar com 

tempo ocioso, o que não é bom.  

 

As respostas dos diretores deixam claro que estes veem uma clara relação da evasão 

com o fracasso escolar. Em verdade, o fracasso escolar pode ser definido como a dificuldade 

de aprendizagem que resulta em reprovação e evasão, mas, todavia, sabe-se, que esse fenômeno 

engloba uma série de outros fatores que demonstram a ineficiência do processo de educação. 

Ineficiência esta que advém de um aparato repressivo de classificação e rotulação de pessoas e 

comportamentos sociais que se mostram indesejados. A análise desse aparato é importante para 

que se consiga desvelar mecanismos de controle social que se encontram tão arraigados na 

sociedade brasileira (ASBAHR; LOPES, 2006). 

Na educação dos dias atuais, podem ser ouvidas muitas falas prontas que, segundo 

Asbahr e Lopes (2006), têm sua origem na história de segregação étnica e social já tão arraigada 

socialmente. 

Diante do exposto, o que se percebe é uma forte evidência de como a educação no 

Brasil é enxergada, pois é comum escutar expressões como: “eles não querem nada”, “eles não 

aprendem de forma nenhuma”, “a família não ajuda”, “a culpa é da família que não tem 

estrutura” (grifos nossos). 

Asbahr e Lopes (2006) em uma pesquisa realizada em escolas públicas, perceberam, 

nas hipóteses levantadas por alguns professores, que suas justificativas, de modo geral, giram 

em torno dos problemas familiares e individuais dos alunos. Fica visível, com a observação das 

autoras que o sistema educacional e, até mesmo, os próprios profissionais da educação, não se 

veem como possível causa ou contribuintes para os problemas que envolvem evasão escolar. 

Para eles, o problema encontra-se no aluno ou na família. 
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É necessário que cada professor e família compreendam em qual parte do processo 

educacional os alunos estão e como podem mudar essa realidade e quebrar os paradigmas e 

romper preconceitos (ASBAHR; LOPES, 2006). 

O último questionamento feito aos diretores foi: “Como você avalia a atuação do 

Conselho Tutelar?”. As respostas foram as seguintes: 

 

Diretor 1: Boa, mas precisa melhorar em alguns aspectos, tais como o acompanhamento deste aluno 

encaminhado pelo conselho.  

Diretor 2: Irrelevante. 

Diretor 3: Boa. Só não é melhor devido à demanda de problemas para poucos conselheiros resolverem. Um 

dos grandes problemas é motorista (que às vezes não tem), ou seja, precisa de uma estrutura melhor.  

Diretor 4: Bom. 

 

Como relatado pela maior parte dos diretores, a atuação do Conselho Tutelar, apesar 

de algumas falhas, tem sido satisfatória, no entanto, um dos diretores vê como irrelevante a 

atuação do referido órgão. Será que esta gestora tem conhecimento sobre o trabalho do 

Conselho Tutelar? Será que possui conhecimentos sobre o Estatuto da criança e do adolescente? 

A próxima etapa da pesquisa versa sobre a opinião da secretária municipal de 

Educação sobre o tema. O primeiro questionamento feito a essa profissional foi: “Em sua 

opinião, a relação do Conselho Tutelar com a SME é satisfatória? Por que?”. A resposta foi a 

seguinte: 

 

 

A relação entre ambas as instituições é boa e a SME procura estar sempre em parceria com o Conselho 

Tutelar para criação de projetos que auxiliam os alunos. 

 

Enquanto acadêmico e pesquisador, e por já ter atuado muito tempo na área do Serviço 

Social, acredito que essa parceria realmente deva ser proveitosa para o bem dos alunos que 

precisam ter todo suporte e apoio para não serem colocados em situação de risco e para que 

possam desenvolver, da melhor maneira possível, suas aprendizagens.  

O próximo questionamento feito à secretária foi: “Os canais de comunicação precisam 

mudar? Facilitaria, em sua opinião, outro espaço de interlocução entre um profissional ou um 

professor da SME com outros do Conselho Tutelar?”. A resposta foi a seguinte: 

 

Não vejo necessidade de mudanças, pois o canal de comunicação entre as instituições é ótima.  
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 Saber isso é muito satisfatório, pois é preciso que ambas as instituições mantenham 

uma boa relação de comunicação para o bem desses menores. Sendo assim, não há realmente, 

a meu ver, a necessidade, de que seja criado um outro espaço de interlocução entre estes órgãos. 

O próximo questionamento feito a secretária foi: “Como professora, você concorda 

com esse instrumento de inclusão escolar feita pelo Conselho Tutelar: a ficha FICAI? ”. A 

resposta da secretária foi:  

 

Concordo, pois ajuda muito e orienta bastante toda a equipe da SME. 

 

A resposta da secretária mostra-se reconfortante, pois como visto anteriormente, a 

ficha FICAI ajuda, sobremaneira, a manter a frequência desses alunos, evitando em alguns 

casos a evasão. É preciso salientar que a ficha FICAI é um instrumento de apoio que orienta o 

encaminhamento, mas não é suficiente para conter a evasão.  

Outro questionamento feito à secretária foi: “A SME está preparada ou é melhor uma 

equipe multidisciplinar para atuar nesta questão de evasão escolar? Em relação à evasão 

escolar, em sua opinião, qual é o grande problema que a SME enfrenta hoje em relação a esse 

problema/situação? Você acredita que uma equipe multidisciplinar (assistentes sociais, 

psicólogos e pedagogos) poderiam atuar juntos em relação a essa questão?”. A resposta da 

secretária foi a seguinte: 

 

Sim. Já possui uma equipe com psicólogos e assistentes sociais que atuam junto a essas questões. .  

 

Apesar da secretária afirmar que já existe uma equipe multidisciplinar, acho relevante 

enfatizar que ainda falta muito para que sua equipe possa ser considerada uma equipe 

multidisciplinar para lidar com as questões de evasão escolar, pois quando se fala nas 

consequências dessa evasão, estas podem, muitas vezes, estar ligadas não apenas ao fato dos 

alunos não estarem, cotidianamente, frequentando o ambiente escolar, mas pode também ter 

relação com problemas ligados à saúde física, mental e psicológica e os contextos sócio 

culturais que envolvem essa situação. 

Além de psicólogos e assistentes sociais, uma rede de apoio multidisciplinar, precisa 

compreender um núcleo de profissionais que assista à criança e ao adolescente, sobretudo, onde 

a escola e a família não a alcançam. Psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, pedagogos, 

enfermeiros entre outros profissionais podem fazer parte dessa rede de apoio multidisciplinar.  
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Destaco à atenção primária, porque em algumas situações é flagrante que falta à criança 

e a sua família conhecimentos básicos que relacionam, por exemplo, saúde e educação. 

Problemas relacionadas à higiene bucal, uso de sanitários, acesso à água potável, só para citar 

alguns dos casos, agravados pela falta de saneamento básico na moradia dessas famílias e para 

algumas, por faltar condições mínimas de habitação.  

Uma rede de apoio sob essa configuração e com essa preocupação pode ser relevante  

para esse entendimento, pois, muitas vezes, a aquisição e o desenvolvimento de habilidades 

básicas de leitura, de escrita e de contagem tem se apresentado como um grande desafio para 

alunos e educadores e tem feito com que muitos pesquisadores voltem seus estudos no sentido 

de compreender os motivos que levam algumas crianças a encontrarem dificuldades para 

aprender a ler, escrever e a associar as habilidades matemáticas com o mundo que a cerca. 

Como a criança poderá se concentrar, utilizar habilidades relacionadas à memória, se não tiver 

condições de ter um sono tranquilo, alimentação adequada e boa higiene?  São situações dessa 

natureza, por exemplo, que o Conselho Tutelar através do E.C.A podem auxiliar na garantia de 

proteção e cuidado da criança e do adolescente. 

Diante dessas dificuldades, muitas vezes, estas crianças têm sido relegadas a segundo 

plano dentro das salas de aula. Isso porque, muitos professores, por mais que tentem, tem 

encontrado dificuldade em incluir estes alunos no processo ensino e aprendizagem. Mas essa é 

uma situação que urge mudança, tendo em vista, que constitucionalmente, a Educação é para 

todos. E é obrigação da escola como um todo evitar, da melhor maneira possível, a evasão 

escolar desses pequenos.  

Por estarmos tratando de Educação Infantil e pelo fato de esta ser uma etapa da vida 

muito peculiar, acho relevante enfatizar também situações de aprendizagem e lazer, destacando 

a importância que a inserção de atividades lúdicas pode ter ajudando a minimizar problemas 

que envolvem a evasão dessas crianças. Para Vygotsky (2009, p. 84) “As crianças formam 

estruturas mentais pelo uso de instrumentos e sinais. A brincadeira, a criação de situações 

imaginárias surge da tensão do indivíduo e a sociedade. O lúdico liberta a criança das amarras 

da realidade”.  

Percebe-se com a colocação do teórico que as atividades lúdicas propiciam à criança a 

possibilidade de conviver com os sentimentos que fazem parte de seu interior. As brincadeiras 

levam as crianças a demonstrar como imaginam o mundo, como gostariam que ele fosse, quais 

suas preocupações e que problemas a estão atormentando, ou seja, por meio da brincadeira a 

criança pode expressar o que tem dificuldade de expressar com palavras (VYGOTSKY, 1981, 

1998, 2009). 
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Sob essa perspectiva, percebe-se que a inserção de atividades lúdicas no processo 

ensino/aprendizagem tem grande valia para o processo de aprendizagem e desenvolvimento de 

crianças da Educação Infantil. Na brincadeira, o jogo tem importante função (RONCA, 2011). 

Kishimoto (2014, p. 13) comenta que 

 

O jogo como promotor da aprendizagem e do desenvolvimento, passa a ser 

considerado nas práticas escolares como importante aliado para o ensino, já que 
colocar o aluno diante de situações lúdicas como o jogo que pode ser uma boa 

estratégia para aproximá-lo dos conteúdos culturais a serem veiculados na escola. 

 

 

Diante da importância do jogo para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças é 

importante que os professores, ao planejarem suas atividades, estejam atentos às atividades 

lúdicas; sem deixar de levar em conta que o jogo e a brincadeira exigem partilhas, confrontos, 

negociações e trocas e promove conquistas cognitivas, emocionais e sociais (RONCA, 2011). 

O lúdico permite que a criança explore a relação do corpo com o espaço, provoca possibilidades 

de deslocamento e velocidades e cria condições mentais para sair de enrascadas; desse modo, a 

criança vai assimilando e gastando tanto, que tal movimento a faz buscar e viver diferentes 

atividades fundamentais, não só no processo de desenvolvimento de sua personalidade e de seu 

caráter como também ao longo da construção de seu organismo cognitivo (BASEI; MATTEX, 

2010). 

O lúdico contribui para o desenvolvimento da autoestima, favorecendo a autoafirmação 

e a valorização pessoal, por meio de brincadeiras, jogos, e brinquedos que contribuem para o 

crescimento, pois possibilitam à criança a exploração do mundo, levando-a a descobrir-se, 

entender-se e posicionar-se em relação a si e a sociedade de forma lúdica exercitando 

habilidades importantes na socialização e na conduta psicomotora (FINCK, 1995). 

O próximo questionamento feito à secretária foi: “Você concorda que a evasão escolar 

contribui para o fracasso escolar de alguns alunos? Por que? ”. A resposta da secretária foi a 

seguinte:  

 

Com certeza, pois se o aluno está evadido ou em processo de evasão, ele não tem como ter uma aprendizagem 

sistêmica.  

 

Não há como não concordar com o posicionamento da secretária, afinal, os seres 

humanos em progressivo desenvolvimento têm como período privilegiado a primeira infância.  

Em um período tão rico e decisivo para formação global do indivíduo, um olhar que 

harmonize todas as nuances que permeiam esta fase de desenvolvimento se torna decisivo para 
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potencializar a construção de conhecimento. Daí, parte-se para o processo de interiorização, 

para as interações sociais, atividades externas que são internalizadas para constituir o 

funcionamento intrapsicológico3 e intrasubjetivo4 de cada um.  

A consolidação da aprendizagem na vida da criança passa por interação entre aspectos 

internos (condições adequadas de desenvolvimento de suas funções cognitivas) e aspectos 

externos (um aparato social – condições de habitação, saúde, educação, lazer, segurança). A 

escola passa a ser um espaço privilegiado dessas interações, inclusive, por permitir à criança o 

contato com seus pares (outras crianças) na direção de um melhor desempenho social e 

linguístico mediado não só pelos conteúdos formais apresentados pela escola, como, as 

aprendizagens sociais que permitiram com que as crianças enriqueçam gradativamente seu 

universo linguístico e o conhecimento de regras sociais (implícitas e explícitas). 

O último questionamento feito a secretária foi: “Como você avalia a atuação do 

Conselho Tutelar? ”. A resposta da secretária foi a seguinte: 

 

Muito boa. Ajuda muito com as questões dos alunos e na resolução de seus problemas.  

 

É muito bom que diretores e que a SME entenda a importante da atuação e da 

participação do Conselho Tutelar na vida dessas crianças e adolescentes e que vejam este órgão 

como parceiro e não como intruso. Afinal, a primeira atribuição do Conselho Tutelar é atender 

crianças e adolescentes e aplicar medidas, aplicando, desse modo o disposto no artigo 98 do 

ECA, in verbis: 

Art. 98 –As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que 

os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:  

I – Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II – Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III – Em razão de sua conduta 

 

Nesse viés, o que se propõe é que os Conselheiros Tutelares: ouçam queixas e 

reclamações sobre situações que ameacem ou violem os direitos de crianças e adolescentes; 

acompanhem a situação do atendimento às crianças e adolescentes na sua área de atuação e 

identifiquem possíveis ameaças ou violações de direitos. Um direito é ameaçado quando uma 

                                                             
3 Do pensar e do sentir subjetivos. 
4 Para Vygotsky (2009), o conceito de internalização está intrinsecamente ligado à sua concepção acerca das 

relações entre a linguagem e as formas superiores das funções mentais, particularmente o pensamento. Quando o 

teórico defende que o signo linguístico opera como uma mediação no processo que vai do intersubjetivo ao 

intrasubjetivo, ele buscou identificar o papel instrumental que a linguagem ocupa na reconstrução de recursos 

internos, dos quais os indivíduos lançam mão na resolução de problemas. Ao mediar semioticamente a resolução 

do problema, o indivíduo reelabora mentalmente a realidade externa.  
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pessoa corre risco iminente de ser privada de bens (materiais ou imateriais) ou interesses 

protegidos por lei. Um direito é violado quando essa privação (de bens ou interesses) se 

concretiza (PRÔMENINO, 2009, p. 01). 

Como posto no inciso I do referido artigo, a criança ou adolescente pode sofrer ameaça 

ou violação por ação ou omissão da sociedade e do Estado. Isso ocorre quando o Estado e a 

sociedade, por qualquer motivo, não asseguram os direitos fundamentais da criança e do 

adolescente (ECA, art. 04) ou, oferecendo proteção aos direitos infanto-juvenis, o façam de 

forma incompleta ou irregular.  

O inciso II – ameaça ou violação por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis 

– refere-se à quando estes falham em seu dever de assistir, criar e educar crianças ou 

adolescentes que deveriam estar sob sua proteção. A falta pode se dar por agirem nesse sentido 

ou por deixarem de agir quando deveriam.  

O inciso III (ameaça ou violação em razão da própria conduta da criança ou do 

adolescente) refere-se ao fato das próprias crianças e adolescentes se colocarem em condições 

de ameaça ou violação dos deveres e direitos de sua cidadania ou da cidadania alheia, seja por 

iniciativa própria ou envolvimento com terceiros.  

A aplicação de medidas de proteção, só será possível após confirmação da ameaça ou 

violação de direitos e realização de estudo de caso, de modo a utilizar as medidas de proteção 

pertinentes. Nesse sentido o Conselho Tutelar deve tomar providências para que cessem a 

ameaça ou violação de direitos.  

Destarte é importante frisar que o Conselho Tutelar aplica, mas não executa as medidas 

de proteção. O órgão tem poderes para aplicar 07 (sete) medidas específicas de proteção:  

 Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade.  

 Orientação, apoio e acompanhamento temporários. 

 Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental. 

 Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao 

adolescente. 

 Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar 

ou ambulatorial. 

 Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de 

alcoólatras e toxicômanos. 

 Abrigo em entidade. 
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3.1 Considerações Necessárias 

 

Como foi possível perceber com o estudo realizado com os diretores e com a secretaria 

de Educação do município de Santo Antônio de Pádua, existe uma boa relação entre estas 

instituições e o Conselho Tutelar em prol do bem comum das crianças pequenas (Educação 

Infantil) em situação de risco. Ainda assim, vejo a necessidade de fazer algumas considerações 

que podem contribuir ainda mais com o trabalho que já vem sendo desenvolvido. Não se propõe 

aqui a dar ideias práticas, mas apenas levar diretores, professores, envolvidos com a Secretaria 

de Educação e conselheiros tutelares a refletirem sobre alguns pontos importantes. 

Um ponto que se quer destacar é que o Conselho Tutelar não pode e não deve ser visto 

como “polícia de criança” (grifo nosso) e nem deve, sob nenhuma hipótese, substituir o papel 

da escola (nem da família) no processo educativo de crianças e adolescentes, como preconizado 

pelo art. 205 da Constituição Federal de 1988.  

Não quero dizer com isso que o Conselho Tutelar deva deixar de lado os pedidos de 

socorro das crianças e adolescentes em situação de risco. De forma nenhuma! Isso não pode 

ocorrer nem mesmo em situações que traduzam o despreparo de alguns profissionais da 

educação para exercer seu papel, o que por si só já pode ser considerado uma grande falha.  

Acredito que o que seja necessário fazer, em tais casos, é uma reunião entre os 

educadores, direção, enfim, e o Conselho Tutelar, com o objetivo de esclarecer quais os papeis 

desse órgão para que os profissionais envolvidos com o processo educativo compreendam que 

o órgão estará sempre à disposição para fazer aquilo que estiver a seu alcance, dentro de sua 

esfera de atuação, na busca por soluções para os problemas que ocorram, sobretudo, no plano 

coletivo e preventivo.  

É relevante destacar, inclusive, que estas prerrogativas fiquem, eventualmente, 

dispostas no Regimento Escolar das UE (Unidades Escolares), ou seja, que fique estipulado 

nesse documento a articulação da escola com o Conselho Tutelar que é uma rede de proteção 

para a criança e adolescente em situação de risco. Dessa forma, estes serviços poderão ser 

acessados diretamente pela escola todas as vezes que esta achar necessário a realização de uma 

avaliação/diagnóstico interdisciplinar das causas do problema que a criança e o adolescente 

venham apresentando, em especial, nos casos em que todos os recursos pedagógicos estejam 

esgotados.  
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Com uma parceria entre escola e Conselho Tutelar pode-se desenvolver, ainda, um 

trabalho educativo junto às famílias dos alunos, pois como apregoado no art. 205 da 

Constituição Federal, a Educação é um direito de todos e um dever da família e precisa, acima 

de tudo, da qualificação de educadores que estejam preparados para lidar com problemas de 

conduta/indisciplina/evasão que surgirem ao longo do processo educativo. Tudo isso, é claro, 

sem abrir mão da prevenção à violência por meio de um trabalho sistemático e permanente de 

conscientização dos alunos e de suas famílias.  

Dessa forma, é possível deixar claro o papel de cada uma das instituições responsáveis 

pela efetivação dos direitos da criança e do adolescente à educação. Dentre estas instituições, 

com papeis bem claros, encontra-se o Conselho Tutelar. Cada uma destas instituições 

(família/escola/Conselho Tutelar) deve atuar de acordo com os princípios da intervenção 

precoce e da intervenção mínima que se encontra preconizado no art. 100, parágrafo único, 

incisos VI e VII do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que determina que todas as 

ações desenvolvidas com crianças e adolescentes em situação de risco devem ser sempre 

justificadas e realizadas de maneira ágil e eficaz.  

Essa é uma sistemática que precisa ser compreendida por todas as escolas de um 

município (quer da rede municipal, estadual ou privada), ou seja, o que deve ficar claro não é 

apenas a definição de fluxo de atendimento do Conselho Tutelar às instituições de ensino, mas, 

acima de tudo, a criação de uma rede de proteção local que se organize preventivamente para 

criar uma cultura de paz dentro e fora das escolas.  

Não devemos esquecer, ainda, que é preciso que as crianças e adolescentes, com base 

no princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente (art. 227, caput, CF/88 e art. 4º, 

caput, parágrafo único do ECA), sejam atendidas com qualidade e eficácia. Nessa sistemática, 

em alguns momentos, o Conselho Tutelar pode ter que agir, mas não do modo como muitos 

imaginam, pois como bem colocado por Souza (2002, p. 07):  

 

A atuação do Conselho Tutelar, como mencionado, deve ser fundamentalmente 

voltada à prevenção e à orientação / organização da "rede de proteção" no sentido de 

sua articulação/ integração com as escolas (e vice-versa), buscando, se necessário, a 
criação de novos "equipamentos" e a contratação/ qualificação funcional de 

profissionais que irão realizar as abordagens e intervenções devidas, seja junto aos 

professores, seja junto aos alunos, seja junto a seus pais/ responsáveis. 

 

Um outro trabalho que poderia se mostrar interessante é a realização de palestra para 

alunos e pais/responsáveis, sem, no entanto, deixar prejudicado o atendimento aos casos de 

maior complexidade que não tenham sido encontradas soluções através da rede de proteção.  
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No que compete às famílias é importante ressaltar, ainda, que o Conselho Tutelar é 

também um órgão de proteção de defesa dessa instituição e não apenas das crianças e 

adolescentes que a integram. Sendo assim, é preciso que sejam realizadas intervenções também 

junto a estas, no sentido de aplicar medidas como as relacionadas no art. 129, incisos I a VI do 

ECA que estipula que sejam criados e/ou adequados programas e serviços correspondentes às 

famílias. Fica visível, com isso, que o Conselho Tutelar precisa criar ferramentas de atuação 

que atendam a estas demandas.  

Pode-se utilizar como exemplo o encaminhamento das famílias a cursos/programas de 

orientação, como disposto no art. 129, inciso IV do ECA), fazendo com que estas famílias 

possam ser conscientizadas, orientadas e apoiadas no sentido de assumirem suas 

responsabilidades em relação às crianças e adolescentes, como prevê o art. 100, parágrafo 

único, inciso IX, do ECA. É preciso que estes programas/cursos estejam disponíveis, 

efetivamente, dentro da rede de atendimento local. 

Com essa medida, o Conselho Tutelar não estaria negando o atendimento reclamado 

pelas instituições escolares (em especial com relação a alunos indisciplinados/violentos, 

enquadrados em uma ou mais hipóteses relacionadas no art. 98, do ECA), mas sim assumindo 

o protagonismo em uma análise crítica e de transformação do modo como o atendimento 

prestado aos alunos tem sido realizado. Essa, como já mencionei, é uma medida preventiva e 

coletiva.  

Por fim, gostaria de dizer que se cada um (escola, família e Conselho Tutelar) assumir 

seu papel e cumprir suas responsabilidades com o processo educacional de crianças e 

adolescentes e fizer cumprir os princípios aplicáveis à matéria (como relacionado no art. 100, 

parágrafo único, do ECA), será possível que problemas como evasão escolar, que ocorrem 

frequentemente nas escolas, sejam minimizados.  
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4. CONCLUSÃO 

 

 

Já com gostinho de saudades encerro a presente pesquisa dizendo que o meu olhar 

durante todo o período da pesquisa se voltou para a doçura das crianças pequenas. Ainda que 

em muitos momentos da pesquisa eu tivesse feito referência não apenas aos pequenos da 

Educação Infantil, mas também aos adolescentes, pois quando se fala em ECA há uma maior 

abrangência, meu olhar e meus pensamentos estiveram a todo momento voltados para estes 

pequenos da primeira infância que são pessoas com particularidades muito específicas.  

Dito isso, gostaria de enfatizar alguns pontos importantes que foram concluídos após a 

realização da pesquisa. O primeiro deles é que se concluiu que os conselheiros tutelares só 

conseguirão desempenhar uma boa função se conhecerem, realmente, suas funções e 

atribuições e se tiverem, ainda, um bom apoio da sociedade e das três esferas de poder. No 

entanto, não há como negar que as atribuições dos Conselhos Tutelares são inúmeras e muitas 

vezes seu desconhecimento surge por parte de seus próprios agentes, quiçá da sociedade.  

Foi possível concluir, ainda, que o ECA é uma lei inovadora, se comparada a outros 

países. Doravante, este dispositivo só se fará efetivo com um trabalho dos Conselhos Tutelares 

que esteja consubstanciado nas atribuições especificadas nos preceitos legais. Entender isso foi 

de suma importância, haja vista o fato de que para se tornar um conselheiro tutelar não se exige 

nenhum tipo de formação específica. E com isso são escolhidos agentes que, por vezes, 

desconhecem suas atribuições e a importância de seu trabalho junto à sociedade civil para 

efetivação dos direitos e deveres da criança e do adolescente em situações de risco.  

Um ponto da análise que se fez importante foi com relação a autonomia do Conselho 

Tutelar frente aos órgãos públicos, posto que a ignorância sobre tal assunto, muitas vezes 

provoca conflitos no agir dos conselheiros. Concluiu-se que o Conselho Tutelar é uma 

instituição autônoma em que não se admite intervenção indevida dos demais poderes públicos, 

no tocante às suas atribuições legais, haja vista que somente por meio da legislação especifica 

é possível à especificação de suas atribuições legais (art. 134 da Lei 8069/90).  

Com relação à pesquisa que foi realizada com os diretores das escolas de Educação 

Infantil e com a Secretária Municipal de Santo Antônio de Pádua, o que se percebeu é que 

mesmo que estas instituições de ensino mantenham uma boa relação com o Conselho Tutelar e 

seus agentes (o que é inegavelmente salutar), ainda existem muitas dúvidas quanto à atuação 

desses profissionais. Algumas críticas (não há como não haver) foram feitas, em especial, 

quanto ao número de conselheiros que, muitas vezes, não é suficiente para atender à demanda.  
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No entanto, ainda que por vezes tenham surgido críticas, o que se percebe é que os 

conselheiros tutelares do município de Santo Antônio de Pádua têm uma boa relação com os 

gestores municipais e esse trabalho tem ajudado a minimizar riscos como evasão escolar dos 

pequenos que se encontram inseridos na Educação Infantil.  

Esta é uma pesquisa que não busca ter um fim em si mesma, pois este é sem dúvida um 

tema que não se esgota, afinal, estamos falando de vidas que estão passando por momentos de 

crise e risco que podem e devem ser minimizados pelos conselheiros tutelares, pela escola e 

pela família (quando esta não é parte do risco e por si só também demanda cuidado e atenção). 
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ANEXOS 

Perguntas / Pesquisa Direção Escolar: 

 

1 – Na sua opinião, no tocante aos artigos do ECA (Estatuto da criança e do adolescente), como 

tem sido a atuação desta direção escolar em relação à solicitação das vagas pelos pais quando 

não são atendidos? 

 

2- Na sua opinião, segundo seus conhecimentos sobre o ECA, existe diferença de atuação por 

parte desta direção escolar quando a escola acolhe um aluno por espontâneo pedido dos pais 

para o filho estudar ou quando a solicitação vem por meio do Conselho Tutelar? 

 

3- Como tem sido a atuação desta direção escolar com relação aos casos de evasão escolar? Se 

acredita na eficácia / eficiência das fichas FICAI (Ficha de aluno infrequente)? 

 

4 – Na sua opinião a relação da S.M.E. com esta direção escolar é satisfatória?  

 

5 - Na sua opinião esta Direção escolar possui condições satisfatória de diálogo em relação ao 

Conselho Tutelar? O canal de comunicação precisa mudar?   

 

6 - Facilitaria, em sua opinião, outro espaço de interlocução entre um profissional ou um 

professor da S.M.E. com um do Conselho Tutelar? 

 

7– Como professor, você concorda com este instrumento de inclusão escolar, feito ao Conselho 

Tutelar como a Ficha FICAI? 

 

8– A S.M.E. está preparada ou é melhor uma equipe multidisciplinar, para atuar nesta questão 

de evasão escolar? 

 

9 –Você concorda que a evasão escolar contribui para o fracasso escolar de alguns alunos? Por 

que? 

 

10 – Como você avalia a atuação do Conselho Tutelar?  
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Perguntas / Pesquisa Secretária Municipal de Educação: 

 

1- Em sua opinião, a relação entre o Conselho Tutelar e a S. M. E. é satisfatória? Porque? 

 

 

2- Os canais de comunicação precisam mudar?  Facilitaria, em sua opinião, outro espaço 

de interlocução entre um profissional ou um professor da S.M.E. com outro do Conselho 

Tutelar? 

 

 

3- Como professor (a), você concorda com este instrumento de inclusão escolar, feito ao 

Conselho Tutelar como a Ficha FICAI? 

 

 

4- A S.M.E. está preparada ou é melhor uma equipe multidisciplinar, para atuar nesta 

questão de evasão escolar? 

 

 

5- Você concorda que a evasão escolar contribui para o fracasso escolar de alguns alunos? 

Por que? 

 

 

6- Como você avalia a atuação do Conselho Tutelar?  
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