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RESUMO 

 

 

Esse trabalho pretende analisar a atuação do Conselho Tutelar no 
Município de Macaé, que enfrenta diversos entraves na garantia de direitos das 
crianças e adolescentes no cotidiano. O interesse em analisar a atuação do 
Conselho Tutelar surgiu ao atuar como conselheira tutelar no município de 
Macaé, onde se presencia as aflições dos novos conselheiros frente às 
grandes demandas no segmento da infância e adolescência no dia a dia. Uma 
pesquisa bibliográfica foi feita com o referencial histórico e uma aplicação de 
questionário referente ao perfil e a atuação, com os conselheiros tutelares I e II 
do município de Macaé do Estado do Rio de Janeiro. A partir do levantamento 
dos dados identifica-se o perfil de cada conselheiro e algumas dificuldades nas 
relações com os órgãos que compõem o sistema de proteção integral. Os 
conflitos de ideias permeiam as relações entre os conselheiros tutelares. 
Porém algumas reflexões serão realizadas de acordo com as demandas 
presentes no cotidiano do Conselho Tutelar sob o olhar do Serviço Social. Com 
este trabalho pontua-se a necessidade de capacitação para os conselheiros 
tutelares e a ausência de políticas públicas como embaraço na atuação do 
Conselho Tutelar. Indicam-se as mediações como forma de buscar alternativas 
na atuação e a contribuição da formação em Serviço Social. 

 

Palavras-chave: Conselho Tutelar. Vulnerabilidade. Serviço Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 
 

 

 

This work intends to analyze the performance of child services in the 
municipality of Macaé, which faces several obstacles in ensuring children's and 
adolescents ' rights in everyday life. The interest in analyzing the performance 
of child protective services came to act as guidance counselor in the city of 
Macaé, where he witnessed the woes of the new advisors to large demands on 
the segment of the childhood and adolescence in everyday life. A 
bibliographical research was made with the historical reference and a 
questionnaire for the application profile and performance, with the tutelary 
advisers I and II of the municipality of Macaé in the State of Rio de Janeiro. 
From the survey data identifies the profile of each Director and some difficulties 
in relations with the organs that make up the system of comprehensive 
protection. The conflicts of ideas permeate relations between the tutelary 
advisors. However some thoughts shall be made in accordance with the 
demands contained in the daily life of the Dcfs under the gaze of Social Service. 
With this work points out the necessity of training for Board members and the 
absence of political agency public embarrassment in the performance of the 
Council. Indicate if the mediations as a way to seek alternatives in the 
performance and contribution of training in Social work. 

  

Keywords: child protective services. Vulnerability. Social Service.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho pretende analisar a atuação do conselho tutelar de Macaé 

no Sistema Integral de Proteção da Criança e do Adolescente no Município de 

Macaé, que enfrenta diversos entraves para efetivar esses direitos no 

cotidiano.  

O interesse em analisar a atuação do conselho tutelar surgiu ao atuar 

como conselheira tutelar no município de Macaé. Percebeu-se a angústia dos 

colegas em ter alguma referência de procedimentos ou um suporte para qual 

atendimento prestar. 

Algumas questões surgiam: como atuar? O que fazer? A quem 

perguntar? Será que está certo?  

Ainda existiam conselheiros em 2º mandato no órgão, alguns 

conselheiros pensaram que eles poderiam ajudar, quando recorreram a eles, 

deram um apoio. Porém o faziam de acordo com a prática que eles tiveram. 

Será que eles foram capacitados para atuar? Neste mesmo instante eles 

advertiram os colegas, cuidado com o que vai fazer, porque existem dois 

órgãos fiscalizadores do Conselho Tutelar, que são o CMDDCA (Conselho 

Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente) e o MP 

(Ministério Público). Prestem atenção no que vocês irão fazer senão poderão 

fazer representação administrativa contra sua atuação. Isso só fez aumentar a 

angústia. Como fazer agora, com a preocupação de que irão verificar se o que 

está fazendo é correto? 

Desse modo partiu-se de uma pesquisa bibliográfica com o referencial 

histórico e de um estudo de campo realizado com os conselheiros tutelares I e 

II do município de Macaé do Estado do Rio de Janeiro.  

Os dados foram tabulados no sentido de apresentar uma melhor análise 

das questões envolvidas na prática profissional: perfil dos Conselheiros 

tutelares, as relações com os outros órgãos. 

As próprias demandas também foram tipificadas e apresentadas com 

reflexões, evidenciando o cotidiano da prática. 
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A partir desta imersão neste espaço de latentes expressões da Questão 

Social, que me interessei em realizar algumas abstrações sobre as diversas 

violações de direitos que as crianças e adolescentes no município de Macaé 

vêm vivenciando e que eclodem no espaço do Conselho Tutelar. Quais são as 

demandas existentes e como construir as formas para atuar? Evidenciando 

como a formação em Serviço Social com base teórica social crítica contribuiu 

para a atuação como Conselheira Tutelar. 

Este trabalho está dividido em quatro capítulos, no primeiro capítulo será 

abordada uma visão histórica dos governos no período da ditadura, almejando 

avanço econômico do Brasil marcado pelos governos populistas. Destacando 

como eram as relações sociais no período ditatorial, principalmente das 

famílias onde estavam inseridas as crianças e adolescentes. A participação 

popular e seus embates com as conquistas legais. No segundo capítulo 

fazemos um panorama nas legislações conquistadas no segmento da infância 

e adolescência, destacando a década de 1980. No terceiro capítulo 

apresentamos a atuação do conselho tutelar, bem como o perfil dos 

conselheiros a partir de questionário de campo aplicado. E no último capítulo 

relata-se as demandas cotidianas do conselho tutelar, acompanhadas de 

reflexões das diversas formas de vulnerabilidade. 

 

Capítulo I - Contextualização histórica da luta pelos direitos de crianças e 

adolescentes 

 

O resgate histórico neste capítulo visa elucidar como estava a realidade 

do Brasil, que antecede a conquista da ampliação de direitos da criança e 

adolescentes, com governos populistas, que almejavam o desenvolvimento 

econômico do Brasil, em contrapartida um avanço da conscientização através 

da política das massas e em seguida, a estagnação no período da ditadura de 

1964, época em que muitos direitos humanos foram violados. Neste capítulo 

evidenciaremos essas violações com foco nas crianças e adolescentes. Ainda 

neste contexto de tantas repressões, existiam indivíduos que acreditavam em 

mudanças. Muitos lutaram para que toda população enxergasse o que de fato 
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vinha acontecendo e para que pudessem garantir um futuro melhor. Iremos 

citar alguns momentos para que possamos nos aproximar da realidade vivida 

naquela época. Para tanto, dialogaremos mais de perto com as formulações de 

Octávio Ianni. 

O período que antecede 1964 foi marcado por muitas movimentações 

políticas com grande significado não só político, mas também cultural. Esse 

período anterior ao golpe de Estado é representado pela politização das 

massas que foi organizada aos poucos na democracia populista. 

Em consequência da nova composição do poder, características do 
padrão populista de ação política florescem atividades políticas e 
culturais, criando-se uma cultura urbana diferente e de alcance mais 
nacional (IANNI, 1987, p.19). 

O governo de Juscelino Kubitschek tentou conciliar duas frentes de 

organização, pois apoiava as politicas de massas, que defendiam um 

desenvolvimento econômico independente, para manter a estrutura de um 

governo populista e, paralelamente, tentava desenvolver o Brasil a partir da 

internacionalização, se tornando contraditório. 

É a época em que se impunha um aprofundamento das rupturas com 
os setores externos e com a sociedade tradicional se se desejava 
entrar em um novo estagio de aplicação do modelo getuliano (IANNI, 
1987, p. 63). 

A democracia populista foi chegando ao fim, pois o modelo getuliano não 

era bem estruturado nos segmentos necessários para o desenvolvimento 

econômico, foi focalizado no segmento político deixando lacunas no projeto 

econômico, criando aberturas para outras alternativas.  

Tomando a referida época como um todo é inegável que ela 
representa o período em que se realiza a ruptura parcial e 
relativamente lenta das estruturas políticas e econômicas externas e 
internas (IANNI, 1987, p. 19). 

Segundo Ianni (1987), existem duas formas de ruptura que contribuem 

para o progresso, a revolucionária que altera os fundamentos estruturais da 

sociedade que implica na ascensão de uma nova classe, e a reformista quando 

não altera suas estruturas básicas, apenas alguns quadros institucionais. 
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O modelo getuliano só poderia ser negado sob duas formas radicais: 
a revolução socialista ou a reintegração plena no capitalismo mundial 
(IANNI, 1987, p. 107). 

Vários fatores contribuíram para que a eleição levasse a presidência 

candidatos com direcionamentos diferentes, pois a legislação que vigorava 

naquele momento era bem diferente dos dias atuais. 

Dessa forma, a população brasileira elegeu a dupla “JAN-JAN”, que 
reunia Jânio Quadros indicado por uma coligação de pequenos 
partidos liderada pela União Democrática Nacional (UDN) e João 
Goulart apresentado pela coligação Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB) e Partido Social Democrático (PSD) (Araújo, Silva e Santos 
2013). 

Diversos acontecimentos políticos eclodiram nesta fase. Pouco 

tempo depois da posse, Jânio Quadros renunciou ao mandato de presidente e 

assim assumiu a presidência o vice João Goulart. Existia uma tentativa 

contrária para que ele não assumisse a presidência. Porém com a resistência 

dos cidadãos, organizações e políticos, foi feito uma mobilização contra o veto 

militar. João Goulart assume o poder, porém com o regime parlamentarista 

para diminuir o poder que o mesmo teria no Governo. 

Otavio Ianni discorre que uma das reações contra essas rupturas 

revolucionárias ou reformistas é o golpe de estado que inicia com estilo de 

poder autoritário para engessar as estruturas antigas. O desenvolvimento 

econômico, social e político do Brasil foram conquistados, porém houve 

rompimentos políticos e econômicos evidenciando que no período de 

endurecimento do Estado aconteceram vários momentos de conquistas a partir 

das mobilizações dos indivíduos indicando a resistência ao estado autoritário. 

1.1 - A ditadura, as crianças e os adolescentes 

No período da ditadura muitas repressões foram aplicadas aos 

indivíduos, ocasionando muito sofrimento para todos os cidadãos, os atos eram 

muito desumanos, as atrocidades que aconteciam não tinham limites, muitas 

famílias não chegavam sequer a serem constituídas, pois os “representantes 

da Lei” naquele período, interromperam, contra a vontade dos pais biológicos o 

início de muitas vidas, muitas mulheres abortaram seus filhos, conforme relatos 

projeto Brasil Nunca Mais. 
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Antes da concepção, a criança já tinha o seu direito violado, o direito a 

vida, muitas crianças foram impedidas de nascer, para esses agressores 

seriam sementes que não poderiam crescer, porque para eles era mais um 

para desestruturar a ordem, outras nasceram as escondidas e sequer puderam 

ter sua identidade original, pois os pais temiam que descobrissem a sua 

verdadeira origem e também já em sua infância sofressem perseguições e 

torturas. 

Priscila Almeida Cunha Arantes. Foi este o nome que os meus pais 
me deram em 1º de maio de 1966 quando nasci, mas não foi este o 
nome que utilizei até meus 11 anos de idade... Até os meus 11 anos, 
sempre fui Priscila Guimarães Silva. (Infância Roubada, 2014, p. 27) 

A vivência nesse contexto de arbitrariedades, repressões, 

perversidades, torturas e assassinatos, ficou marcada para essas crianças. Foi 

um período de muita angústia, dor e perdas, mas para muitos deles contribuiu 

para a construção de indivíduos conscientes, críticos com a mesma força e 

coragem de seus pais. 

Faria exatamente igual a ele, nem um milímetro diferente, nada”. 
Acho que ele foi um grande guerreiro. Eu o perdi, mas tenho certeza 
que até o momento do último suspiro ele não se arrependeu, porque 
estava lutando por aquilo que acreditava. Ele me deixou esse legado 
“Lute toda a sua vida por aquilo que você acredita, por aquilo que 
você acha justo (infância Roubada, 2014, p. 66). 

 

1.2 – As conquistas e a participação popular 

No contexto histórico do nosso país antes de 1988, o governo utilizava 

vários métodos para controlar as ações dos indivíduos, porém o segmento da 

infância e adolescência contou com participação popular para pressionar o 

governo. 

A sociedade civil estava em um período de efervescência contra o 

Estado, contra o regime militar, questionando seus direitos, o que contribuiu 

para o movimento em prol da conquista dos direitos da criança e adolescentes 

no Brasil. 

Os primeiros sinais deste movimento podem ser identificados nos 
finais dos anos 1970 e inicio dos nos 1980, período marcado por 
ampla proliferação de projetos alternativos de atendimento às 
crianças e adolescentes, desenvolvido por organizações não 
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governamentais, Igrejas progressistas e Universidades 
(CAVALCANTI, 2016, p. 105). 

Ainda neste mesmo espírito, a população continuou com seus objetivos,  

se fortalecendo e exigindo do Estado, vários segmentos tinham demandas que 

estavam sendo colocadas em questão, neste momento a sociedade civil se 

organiza em uma unidade, para que fossem garantidos vários direitos sociais e 

desta forma a população cumpre seu papel se organizando e se mobilizando 

em oposição contrária as situações, exercendo o seu poder. 

Entre 1984 e 1988 o país se mobilizou por uma nova Constituição. Os 
movimentos sociais que emergiram na cena política, desde o final dos 
anos 70, conseguiram inscrever em leis, como direitos, várias 
reivindicações. Foram conquistas sociais de trabalhadores, mulheres, 
índios, menores e cidadãos até então considerados de segunda 
categoria (GHON, 2000 p.19). 

Um movimento social que surgiu neste período foi o MNMMR -

Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, que foi um dos que 

participaram da construção de novas emendas e conforme Cavalcanti foi 

essencial para a solidificação de Emendas Populares referentes aos direitos 

das crianças e adolescentes, já criando elementos constitucionais que iriam 

garantir a proteção integral como norte para a política de atendimento à criança 

e adolescentes. 

Capítulo II Histórico de legislações para crianças e adolescentes no Brasil 

2.1- Entre o código de menores e o assistencialismo. 

 

Foram muitas as ações que violaram extremamente os direitos dessas 

crianças, até mesmo porque por muito tempo a concepção de direitos para eles 

nem existia e quando passaram a existir, se deram em direção à divisão entre 

o “menor” abandonado e aquele que cometia infrações, a partir do Código de 

Menores de 1927 

Foi a primeira legislação específica para infância e adolescência no 
País. Uma das principais decisões foi a de que apenas os maiores de 
18 anos de idade poderiam ser criminalmente responsabilizados e 

encarcerados (BRASIL, site cidadania e justiça). 

A institucionalização de crianças era uma situação bem comum, tendo 

em vista que a intenção era conter ou corrigir aqueles que apresentavam 

condutas fora dos padrões doutrinados pelo Estado. 
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A Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM), criada 
em 1964, após golpe militar, com o objetivo de substituir o SAM, são 
exemplos emblemáticos da visão e da prática de atendimento às 
crianças e aos adolescentes que predominaram amparados pelo 
Código de Menores (CAVALCANTI, 2016, p. 104).  

Apesar de ser uma forma de concessão de direitos, foi muito restrito e 

com a mesma lógica repressiva e coercitiva já existente nos governos da 

época, sendo uma ferramenta para controlar a população infantil. Durante 

décadas a legislação vigente foi o Código de Menores Melo Matos, que em 

1979 sofreu algumas alterações, mas o real objetivo do Código não mudou, 

permaneceu classificando as crianças como dois tipos de “menores” que 

precisavam ser protegidos (abandonados) ou vigiados (infratores), porque 

estariam em situação irregular. 

Art. 1º Este Código dispõe sobre assistência, proteção e vigilância a 
menores: I - até dezoito anos de idade, que se encontre em situação 

irregular... (BRASIL, 1979) 

Em muitos momentos foram aplicadas medidas pelo judiciário às 

crianças, por estarem em uma situação de vulnerabilidade. Na maioria casos 

de pobreza, tinham como medida preventiva a internação. Nestas instituições 

ao invés de receberem proteção, multiplicavam-se os direitos violados. 

Durante o período compreendido entre a era Vargas (1930-1945) e a 
ditadura militar recente (1964-1984) a política de proteção à infância 
atrelada à assistência, vai ser conduzida, em linhas gerais seguindo 
as orientações. Ora pendendo para diretrizes /ações assistencialistas 
e paternalistas, ora pendendo para orientações repressivas e 
discriminatórias (CAVALCANTI, 2016, p. 104). 

 

2.2. A Constituição Federal de 1988  

 A partir do Art. 227 é referenciado o Estado Democrático, explicitando o 

exercício de direitos sociais. 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária (BRASIL, 1988). 

Neste artigo da Constituição Federal fica claro que o papel de proteção 

à criança e ao adolescente não caberia somente às instituições ou órgãos, mas 

também a sociedade, criando como base um tripé, que amplia a visão 
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protetiva, registrando também a concessão da participação popular neste 

processo. 

 

2.2. Estatuto da criança e do adolescente e o Conselho Tutelar  

As crianças e adolescentes avançam nas conquistas de seus direitos, 

pois deixaram de ser colocados como menores em relação aos seus direitos, 

sendo registrados como cidadãos de direitos e colocados como prioridade. 

Culturalmente, no cotidiano ainda era necessário estabelecer esse direito, pois 

ainda dependia de muita conscientização dos sujeitos e de toda rede que 

estava sendo criada para garanti-los. 

Muitas foram as discussões que precederam a criação do ECA, 
sobretudo a partir de 1985, com a criação do Movimento Nacional de 
Meninos e Meninas de Rua, e, depois, com a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, cujo artigo 227 atribui à família, à 
sociedade e ao Estado a responsabilidade de se constituírem como 
um sistema responsável pela efetivação dos direitos das crianças e 
dos adolescentes (Instituto Paulo Freire, 2015, p. 15). 

Para que os direitos previstos na Constituição de 1988 fossem 

assegurados era necessário criar uma estrutura de Garantias de Direitos para 

realizar a articulação entre o Estado, a família e a sociedade civil e dentro dele 

um órgão que tratasse diretamente desses direitos e zelar por eles. 

O Sistema de Garantias de Direitos é constituído por instâncias 

públicas governamentais e da sociedade civil, e para que funcione eles 

precisam se articular de forma que fiquem integrados. Os eixos estratégicos 

desse sistema são: Promoção, Defesa e Controle. Para que a política alcance 

todas as dimensões referentes à infância e juventude, para que os direitos 

fundamentais da criança e do adolescente sejam efetivados.  

O Conselho Tutelar é um dos órgãos deste sistema, criado pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, referenciado no eixo da Defesa dos 

Direitos, que consiste em zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente, por meio de intervenções onde e quando houver ameaça ou 

violação desses direitos. 

Art. 131 O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não 
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento 
dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei 
(BRASIL, 1988). 
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Capítulo III - O Conselho Tutelar de Macaé 

Coube a cada município a criação do Conselho Tutelar para cumprir a 

Lei 12696 de 2012. O conselho Tutelar em Macaé, conforme regimento interno 

é subdividido em três conselhos, Conselho Tutelar I e o Conselho Tutelar II tem 

de forma operacional como divisão a ponte da Barra de Macaé que divide a 

área de atendimento. 

O CTI compreende os setores administrativos azul, verde, amarelo e 
vermelho, segundo a Lei Orgânica Municipal. 

O CTII compreende os setores administrativos l, vinho e marrom, 
segundo a Lei Orgânica Municipal. 

O CTIII compreende os setores administrativos laranja, bege e cinza, 
segundo a Lei Orgânica Municipal (Regimento Interno lei) 

Essa divisão foi feita aleatoriamente por proximidades das regiões, sem 

aprofundar a realidade social de cada área. Segundo um estudo do plano 

Diretor do munícipio de Macaé de 2014, em que foi avaliado por setores 

administrativos, estimava-se que em 2016 a área de abrangência tanto do CT I 

quanto do CTII, tem uma população estimada de 110.000 habitantes, ainda 

neste material identifica-se que a área do CT I, é constituída em sua maioria 

por bairros da região central e mais antigos da cidade onde concentra-se uma 

população mais idosa e com poucas crianças e adolescentes, já na área do CT 

II, estão concentrados os bairros mais populosos, com situação de 

vulnerabilidade social latente, com a população de 30% de crianças e 

adolescentes e com vários bairros com situação ativa de tráfico de drogas e o 

CT III uma população referente a 10% das outras, com todos os bairros da 

região serrana, com pequena população de crianças e adolescentes se 

destacando da realidade encontrada nos outros dois Conselhos Tutelares. 

Podemos visualizar o número de atendimentos em 2017, referente ao 

Conselho Tutelar I e II. 
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Gráfico 1 

 

 

Gráfico 2 

 

Gráfico comparativo de atendimentos do Conselho Tutelar I e II, apesar 

de não ser o quantitativo que irá determinar a intensidade das violações de 

direitos, também é importante apresentá-las para que se identifique o fluxo de 

trabalho dos conselheiros. Para uma avaliação superficial de quantidade, 

podemos atribuir o total de atendimentos do CTI, para cinco conselheiros 
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teríamos uma média de 292 e no CTII 441atendimentos na sede até setembro 

de 2017, fora as diligências em denúncias e plantões, que também impactam 

diretamente na qualidade do serviço prestado pelo órgão.  

 

3.1- Perfil dos Conselheiros Tutelares  

O perfil de conselheiros tutelares bem como as reflexões de sua atuação 

foi elaborado a partir de questionário aplicado aos conselheiros tutelares do 

Município de Macaé, que é constituído de três conselhos tutelares, 

referenciados como CTI, CTII e CT III, porém somente nove conselheiros 

responderam e um foi extraviado pelo próprio, os demais não justificaram o 

motivo de não entregarem o mesmo preenchido. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 133 estabelece 

alguns critérios para ser conselheiro tutelar, dentre eles: ter reconhecida a 

idoneidade moral, a idade e a residência no Munícipio ao qual está se 

candidatando, porém no Município de Macaé ainda na Lei Ordinária 3558/2011 

no artigo 47, amplia os critérios, exigindo residência no município de pelo 

menos três anos, atestado de sanidade mental e experiência de dois anos no 

trato com crianças e adolescentes.  

 

 

Grafico 3 

 



22 
 

 

Na ilustração acima identificamos que sete conselheiros são do sexo 

feminino e somente dois do sexo masculino, demonstrando então a maioria 

como do sexo feminino. Com relação à idade todos tem idade entre 18 e 40 

anos e somente um apresenta idade superior a 41 anos. 

Com relação à naturalidade, quatro conselheiros são do Município de Macaé-

RJ, dois de outros municípios e três de outros estados. 

 

Gráfico 4 

 

 

Todos os conselheiros tutelares têm nível superior com exceção apenas 

de um que está ainda cursando Direito, conforme a ilustração do quantitativo 

para cada curso específico. O que está em destaque é o curso de Direito e em 

seguida o de Serviço Social. 
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Gráfico5

 

 

No indicador de profissão, a opção ser conselheiro tutelar foi destacada como 

profissão, apesar de todos terem formação superior. Mesmo sendo um cargo 

eletivo, com prazo estabelecido para ser ocupado, alguns consideram a 

ocupação de conselheiro tutelar como profissão. 

 

 

Gráfico 6 
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Esta ilustração mostra que a renda mensal dos conselheiros tutelares 

está diretamente ligada ao salário, que é advindo da ocupação de Conselheiro 

Tutelar e dois destes tem outras fontes de renda, pois ultrapassa a faixa de R$ 

5.000.01 

 

3.2- Atuação do Conselho Tutelar de Macaé 

 

O Conselho Tutelar é um órgão que presencia no cotidiano a dupla 

realidade da efetivação dos direitos da criança e do adolescente. De um lado 

uma legislação que prevê com excelência a proteção integral de crianças e 

adolescentes e em contrapartida a justiça social não se estabelece na vida 

cotidiana devido ao fato da legislação ser implementada de fato somente 

quando as expressões da Questão Social já são muito grandes e complexas. 

Atribuo este problema aos casos que parecem não ter solução a e a ausência 

de políticas públicas que poderiam ao menos minimizar tais problemas, porém 

dentro deste modo de produção capitalista, é pouco provável traçar a 

efetivação de fato desses direitos, mas não impossível, pois a população, 

através de sua participação pode pressionar os governos e indicar a criação de 

politicas públicas, assim como ocorreu no período que originou a concessão de 

direitos sociais por parte do Estado, exigidas pelos trabalhadores. 

A atribuição dos conselheiros tutelares prevê a indicação de políticas 

públicas através do conselho Municipal de Direito da criança e do adolescente. 

Os membros do Conselho Tutelar passaram por um processo de 

conscientização e entenderam que juntos poderiam ser mais fortes e contar 

com o apoio da população. Foi neste clima que os conselheiros 

confeccionaram uma carta aberta à população, descrevendo algumas das 

precarizações que estavam ocorrendo, não só na sede do conselho tutelar 

como também na REDE sócio assistencial que demandam programas e 

projetos direcionados para criança e adolescente. Neste dia o conselho tutelar 

saiu de sua sede e foi realizar atendimentos na praça principal do Município 

(Praça Veríssimo de Melo). Foi um dos momentos em que realmente os 

conselheiros mostraram à população uma das reais funções do Conselho 
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Tutelar. Foram entregues panfletos, os conselheiros pararam o trânsito com 

faixas contendo frases de reflexão e denúncias. É válido ressaltar que todos os 

órgãos foram informados de tal ato, que inclusive foi apoiado pelo Ministério 

Público e Conselho de Direito da Criança. Alguns colegas, infelizmente, não 

foram por terem sidos cooptados por alguns políticos.  

Gráfico 7 

 

Os agentes públicos do Legislativo, que deveriam fiscalizá-lo para 
que esse mesmo Estado fosse o primeiro modelo a ser seguido, 
também agem nessa ilegalidade, pois não se trata de resolver o 
problema de uma ou outra criança, de um ou outro jovem. Trata-se de 
assegurar para todos indistintamente, e prioritariamente para os que 
menos usufruem dos avanços e conquistas sociais, os direitos 
estabelecidos (INSTITUTO PAULO FREIRE, 2015, p. 25). 

Muitos processos de acompanhamento no conselho tutelar costumam 

ser considerados de herança. São aqueles que se iniciam em uma gestão, e o 

processo continua em andamento na gestão seguinte. Isso ocorre também 

devido a muitos processos serem iniciados quando a criança nasce, e a 

genitora ainda é adolescente, depois, mesmo tendo maioridade o caso ainda 

continua sendo acompanhado, por causa do filho. 
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Gráfico 8 

 

Nesta pergunta 87% dos conselheiros responderam que o excesso de 

demandas tem dificultado o atendimento. 

A quantidade de atendimentos aliada à situação de não ter uma 

organização e a falta de tempo para sistematizar os casos, torna a atuação dos 

conselheiros imediatista e superficial e em muitos casos permanece a violação 

de direitos, no sentido de que as medidas de proteção aplicadas não serem 

revistas no prazo estipulado pelos conselheiros tutelares. 
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Gráfico 9 

 

Com relação às dificuldades 43% responderam que sim e 43% 

responderam em parte e nos comentários colocaram a falta de tempo quando 

todos estão presentes na sede do conselho tutelar. 

A capacitação para qualificar a atuação dos conselheiros é 

imprescindível. Muitos têm paradigmas da antiga gestão e não planejam suas 

atividades a fim de criar um momento de reunião do colegiado, muitas vezes 

por não gostarem de sistematizarem suas ações ou pelo fato de entenderem 

que não é necessário por atuar sempre corretamente. 

O colegiado é o fórum particular de discussão e decisão para os fatos 
atendidos no Conselho Tutelar e suas rotinas internas. Sem o 
colegiado, o Conselho Tutelar perde o poder, que lhe fora investido 
pela legislação federal (BETIATE, 2015, p. 69). 

O colegiado, além de ser um espaço para que sejam referendadas as 

medidas protetivas aplicadas pelos conselheiros, também faz com que seja 

fortalecido o órgão, como o espaço onde os demais tomarão ciência das 

demandas existentes, possibilitando a aproximação da realidade concreta das 

demandas apresentadas pela área de abrangência do munícipio, realizando 

reflexões éticas. 

A reflexão ética supõe a suspensão da cotidianidade; não tem por 
objetivo responder às suas necessidades imediatas, mas sistematizar 
a crítica da vida cotidiana (BARROCO, 2015, p. 55). 
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Gráfico 10 

 

Na ilustração acima, 50% dos conselheiros responderam que há 

dificuldades no relacionamento com o judiciário, 25% responderam que não há 

dificuldades, alguns ainda não responderam que correspondeu a 13%. 

Os questionamentos mais comuns entre os conselheiros tutelares: 

Como acompanhar uma visita assistida? Solicitei um acolhimento institucional e 

a Juíza negou, o que fazer com uma criança que estava em situação de 

violência? A Juíza pediu para acompanhar uma criança que está em outro 

município? Determinou que a Secretaria de Assistência Social indicasse um 

conselheiro que tem mais perfil, que tipo de perfil o indivíduo precisa ter para 

acompanhar um caso? Como ela irá indicar um dos membros do Conselho 

Tutelar se ela não os conhece?  A partir destes questionamentos notam-se as 

incoerências do judiciário, deixando a entender que o Conselho Tutelar é 

subordinado àquele órgão. Se acaso algumas destas determinações forem 

formalmente questionadas ou colocadas em dúvida que tenham sido 

cumpridas, ocorre a abertura de Inquérito Civil para verificar a atuação do 

Conselheiro Tutelar através de representação administrativa. 

.  
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Gráfico 11 

 

No indicador acima 67%, representando a maioria, responderam que 

há dificuldade na definição de papéis. Como de fato, no dia a dia, em diversos 

momentos, o Conselho Tutelar é convocado para atuar em esferas que não 

são de sua atribuição devido aos outros órgãos terem o entendimento confuso 

em relação a atuação do Conselho Tutelar. 

‘ 

Gráfico12 
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A ilustração corresponde as repostas que o Conselho Tutelar tem 

dificuldades no relacionamento com executivo pois, as repostas foram sim ou 

em parte, determinando 70% e 30%, respectivamente. As dificuldades são 

expressivas, pois nenhum respondeu não ou deixou de responder. 

 

Capítulo IV - A Questão Social no cotidiano da atuação do Conselho 

Tutelar 

 

No presente capítulo apresentaremos e dialogaremos com as diversas 

situações com que os conselheiros se deparam e se sentem desafiados na 

função de Conselheiro Tutelar no município de Macaé. A singularidade de ser 

ao mesmo tempo Conselheira e ter a formação em Serviço Social nos permite 

olhar, numa perspectiva crítica as situações e suas consequentes contradições. 

As contradições são percebidas como produto da vida social de crianças 

e adolescentes, que não se explicam senão quando se tem presente as 

expressões da Questão Social como produto da sociedade capitalista.  

A vulnerabilidade social se coloca como conjunto de expressões da 

Questão Social, que é a categoria mais utilizada nos relatórios sociais e 

também nos atendimentos do Conselho Tutelar de Macaé. Seria difícil 

descrever quais são as demandas atendidas no conselho tutelar sem ter como 

base a realidade social de cada núcleo familiar em que está inserida a criança 

ou adolescente será  atendido.  

É importante frisar que há uma diversidade de profissionais que estão 

atuando como conselheiro tutelar, o que diferencia a avaliação de possíveis 

violações de direitos, bem como a necessidade de atuação ou não como 

conselheiro tutelar. As interpretações ou visões em relação às demandas 

apresentadas geram conflitos de ideias e muitas vezes as decisões são 

tomadas de forma individualizada. 

Os fatos não serão apresentados apenas na forma de relatório 

descritivo, estarão também acompanhados de algumas mediações, que foram 

sendo criadas a partir de movimentos de abstração do cotidiano em cada caso. 

Evidencia-se como é importante, em alguns momentos, envolver os 
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responsáveis dos assistidos (crianças e adolescentes) no combate às violações 

de direitos. 

Sendo assim os fatos abaixo relatados são baseados em fatos verídicos 

e serão apresentados como emblemáticos das múltiplas facetas da realidade 

social. Será preservado o sigilo de modo que os nomes são fictícios. 

São também, uma descrição de como as demandas podem ser 

estudadas conforme as suas expressões, que tem a sua raiz, na Questão 

Social. Demandas estas, que são reproduzidas nas relações sociais e mesmo 

que não tenha nome pode estar sendo sinalizada por qualquer outra família 

que esteja nas condições que serão descritas. 

 

4.1. A vulnerabilidade frente ao abuso sexual de crianças 

Uma criança recorre a GUARDA MUNICIPAL, que era mulher, para 

denunciar abuso sexual. Ela, diz: “tia eu já sofri violência e estou sofrendo, o 

meu irmão faz algumas coisas comigo”. A equipe da guarda encaminhou o 

caso ao conselho tutelar que iniciou o atendimento, porém se deparou com um 

problema, o endereço da criança não estava atualizado. No dia seguinte o 

Conselho Tutelar resolveu buscar pela criança na escola no outro dia, mas 

neste dia já levando a psicóloga da equipe técnica do Conselho Tutelar, que 

realizou uma oitiva com a criança em uma sala apropriada (sigilo). 

Após horas de atendimento a psicóloga informa que iria retornar ao 

conselho e produzir o relatório. Na leitura do relatório havia reprodução dos 

fatos, a criança narrou “quando o meu irmão menor quer dormir na cama da 

minha mãe eu fico sozinha com meu outro irmão de 14 anos, o F.P., então ela 

tenta beijar minha boca, mas eu sinto muito nojo e faço vômito, também tenta 

mexer na minha florzinha, mas eu não deixo, fecho bem as pernas e ele diz um 

dia eu vou conseguir, tem vezes que ele fica com as coisas duras e sai uma 

coisa branca, já perguntei a mamãe e ela disse que isso é muito tesão que F.P. 

sente”. Enquanto a psicóloga atendia, o conselheiro buscou pela diretoria da 

escola para buscar informações com outros coleguinhas vizinhos, onde a 

menina morava, alguns colegas informaram e confirmou como sendo a mesma 
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rua que constava no Processo Administrativo do Conselho tutelar, porém 

constava como sendo endereço do tio avô materno de E. P., o Sr. T. O. 

Ao se procurar a casa dela percebe-se como o problema é muito mais 

complexo. Sendo que, a ideia inicial era dialogar com ele e verificar a 

possibilidade de acolher a E. P. por um tempo até aplicarmos uma medida de 

proteção tanto para E. P. quanto para F. P. e avaliar a situação. Já com E. P. 

afastada da situação de risco. 

Ao procurar a mãe, a criança resistiu a chama-la e perguntou: é sobre 

o que eu disse na escola? Ela disse que a mãe já sabia e ia ficar muito irritada 

porque ela estava dormindo e não gosta de ser acordada e também eu já estou 

de saída. 

O Conselho Tutelar, que se fazia representar, insiste em falar com a 

mãe ela entrou e saiu dizendo volta outra hora ela não está acordando, então 

resolvemos entrar na casa. 

E. P. mostrou a porta do quarto. Batemos na porta e saímos. Daí a 

pouco apareceu a Sra. G. P., enfurecida, perguntando: “o que é isso”? 

Identificamo-nos e começamos a explicar o ocorrido na escola desde a 

palestra, mas a genitora se virou para a criança em tom ameaçador gritando 

com a criança se preparando para agredi-la, a conselheiro tutelar entrou na 

frente à genitora, esta a empurrou em direção à escada, que por sorte não 

rolou escada a baixo, porém a genitora expulsou o conselho tutelar de sua 

casa e saiu pela rua gritando e começou a bater no carro do conselho tutelar, 

ela não conseguia entender que nós queríamos tentar buscar uma alternativa 

para garantir que a filha dela (E. P.) não sofresse mais violência e a 

conselheira dizia: “calma, a senhora mora nesta comunidade, onde o tráfico de 

drogas é ativo e se a Senhora continuar gritando eles vão querer saber o que 

está acontecendo e não há necessidade dos vizinhos saberem”. Mesmo assim 

não conseguimos acalmá-la, um tempo depois aparece o padrasto de E. P., 

como se tivesse acabado de acordar, tentamos conversar com o mesmo ele 

entendeu algumas colocações, pedimos para que ele nos ajudasse a acalmar a 

Sra. G. P., mas não foi possível, ao invés de acalmá-la ele começou a gritar 
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também e ela começou a partir pra cima da conselheira, tentando agredi-la, foi 

neste instante que o padrasto de E. P. começou a empurrar a esposa então o 

membro do Conselho Tutelar se retirou e disse: “presenciar violência contra a 

mulher é demais”, nos certificamos se poderíamos solicitar apoio policial 

naquela comunidade, então chamamos o 193 (ambulância) e a policia militar. 

Retornamos para a casa da Sr.ª G.P., a ambulância não chegou apenas a 

policia militar então chamamos a Sra. G. P. Depois de um bom tempo ela 

apareceu falando no celular, como se estivesse falando com um advogado e 

disse E. P. só sai daqui com mandado, então retornamos para o conselho 

tutelar e fizemos uma tentativa de contato telefônico com o genitor que mora no 

Rio conseguimos falar com ele e o mesmo se comprometeu a vir para Macaé, 

para tentar buscar alternativas para solucionar o caso da filha, mas não 

determinou o dia que viria.  

Enquanto isso a cabeça do conselheiro fica cheia de questões. Será 

que a genitora dessa vez acreditou nas palavras da filha e irá protegê-la? Ou 

será que vai espancá-la para que desminta o que já havia falado? Será que o 

tráfico de drogas ficou sabendo e tentará solucionar o caso a moda deles? E o 

irmão de 14 anos que é o agressor, será que foi ameaçado pelo tráfico? 

Também preciso atendê-lo no Conselho Tutelar. São muitos fatos e problemas 

borbulhando na cabeça do conselheiro, além de toda essa rotina de 

preocupações e adequações que são necessárias para atender os casos, 

ainda tem uma série de fatores burocráticos a serem feitos, como: levar o 

relatório psicológico na Delegacia e registrar ocorrência, como o mesmo ainda 

não estava finalizado pela psicóloga só poderíamos fazê-lo no dia seguinte. 

No dia seguinte o genitor compareceu ao Conselho Tutelar e depois 

de tomar ciência do fato esteve com a conselheira na Delegacia para registrar 

a violência sexual que sua filha havia sofrido. 

Na Delegacia a inspetora tenta adiantar o atendimento e pergunta: 

foi você que esteve ontem em uma casa e adentrou a residência de uma 

senhora? Ela esteve na Delegacia e queria registrar uma ocorrência contra 

você, o membro do CT responde tudo bem, mas no momento não estou 

tratando deste fato e sim da violência sofrida pela criança que ainda se 
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encontra no local em que ocorreu a violência sexual. O delegado adjunto 

recomendou que o genitor acessasse a Vara da Família para solicitar guarda 

judicial, então acompanhei o mesmo até o Fórum, e ele procurou a Comissária 

de Menores que o atendeu e disse, você tem que dar entrada na guarda onde 

o Senhor mora, o mesmo indagou e a situação da minha filha sofrendo risco? 

Infelizmente não posso fazer nada, foi a resposta. O judiciário realmente é 

muito frio, em muitos momentos até com os membros do CT. Depois de andar 

pelo Fórum em busca de alguma saída, o genitor diz: “terei que retornar para 

casa, pois peguei um carro emprestado”, não consegui sequer ver minha filha.  

Sendo assim, sem diálogo com a genitora, pois a mesma só queria 

mandado judicial como solução, foi solicitado o acolhimento institucional por 

proteção para que a criança saísse da situação de violência intrafamiliar. Não 

existe casa de passagem na cidade, mas mesmo pedindo o acolhimento 

institucional como medida de proteção tentaram várias possibilidades, pois as 

condições do Abrigo não são as melhores. O pedido foi solicitado ao judiciário 

e a juíza retornou com a autorização somente para pernoite da criança em 

questão e solicitou relatório com mais esclarecimentos. 

No dia seguinte foi entregue o relatório descrevendo todo o ocorrido 

e finalizava dizendo que faltava fazer o corpo de delito na criança e 

comunicava que o genitor estava retornando para Macaé para buscar a filha. 

Assim a criança fez corpo de delito e depois foi levada para a sede conselho 

tutelar para aguardar o genitor chegar. Enquanto isso os conselheiros se 

reuniram em colegiado (quatro conselheiros) e todos acataram a decisão de 

entregar a criança para o genitor, o mesmo compareceu e por volta de 16 

horas levou a filha para sua casa no Rio de Janeiro. Quando por volta das 19 

horas a juíza encaminha uma decisão judicial por e-mail e comunica pelo 

celular do plantão a decisão proferida de acolhimento institucional para a 

criança. Nesse momento surgem mais questionamentos. E agora, amanhã 

pegaremos o carro e iremos ao Rio de Janeiro e reconduziremos a criança 

para a instituição de acolhimento, agora que conseguimos deixa-la com o 

genitor, fora do risco de abuso intrafamiliar? Como ficará a cabeça dessa 

criança? Ela saiu daqui tão feliz em a companhia do genitor.  
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Enfim tomamos a iniciativa de atualizar as informações para a juíza, 

relatando que a criança havia ido para o Rio de Janeiro, para que assim a 

mesma determinasse, se cancelaria as guias de acolhimento ou expediria 

busca e apreensão da criança. Então a Juíza determinou que a conselheira de 

referência buscasse o genitor e a criança no dia e horário estabelecido por ela 

para comparecerem ao juizado na parte da manhã e audiência no período da 

tarde e abriu vista para o Ministério Público para verificar a atuação da 

conselheira Tutelar de referência (Inquérito Civil). 

No dia estabelecido para audiência a conselheira também foi 

intimada a comparecer, porém em nenhum momento participou da audiência 

ficou do lado de fora e quando terminou a mesma, foi chamado para prestar 

declarações. A mesma discorreu: “tendo em vista que várias declarações já 

foram prestadas as quais não tomei conhecimento, não tenho nada a declarar”. 

A conselheira não sabia de vários fatos que aconteceram lá dentro, mas o fato 

foi que quando terminou a mesma pediu a cópia da audiência, onde a criança 

declarou informalmente que vendia bala no sinal sozinha, que a mãe usava 

drogas na frente dela e ela sabia que era errado, que já havia avisado a mãe o 

que o irmão fazia, porém a sentença foi determinada que a criança ficasse com 

a mãe (em tratamento). E a conselheira tutelar foi afastada do caso e foi 

aberto, no Ministério Público, um Inquérito Civil Público, para verificar a 

atuação da Conselheira Tutelar. 

Esse fato sugere questões como, onde está este sistema de 

proteção integral à criança e adolescente? O judiciário faz parte deste sistema 

e se coloca acima do Conselho Tutelar, que executa no cotidiano dos 

assistidos as medidas de proteção e tem muito a contribuir nesse sistema de 

forma bastante expressiva, não somente através de relatórios, como também 

com diálogo com discussões sobre o caso são importantes. Não basta 

apresentar um relatório de forma fria. Nas relações, talvez até em reuniões 

possam ser apresentadas muitas questões que ocorrem no desenvolvimento 

das discussões, pois é assim que se constroem novas alternativas. Se houver 

mais diálogo e entendimento entre as esferas o sistema começa a realizar de 

fato a proteção integral que é necessária. 
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4.2. Vulnerabilidade decorrente da dificuldade de integração familiar. 

Dois irmãos, com uma relação de fidelidade entre eles muito bonita, 

comunicação pelo olhar apenas. Uma menina de 13 anos e um menino de 

nove anos, foram encontrados na rua embaixo de uma marquise à noite. Dois 

conselheiros atenderam. A adolescente contou que moravam com o pai e que 

o mesmo havia saído para tocar forró e os havia deixado em casa, mas não 

sabiam explicar onde moravam, foram levados para pernoitar no abrigo, no dia 

seguinte localizaram a casa de uma suposta tia relatada por eles. Na verdade, 

essa casa era do padrasto, onde também morava a genitora. 

No decorrer do acompanhamento do caso surgiram várias violações de 

direitos. Inicialmente as crianças estavam evadidas da escola, prontamente 

foram encaminhadas para a SEMED - Secretaria Municipal de Educação, com 

a finalidade de serem direcionadas para uma escola, porém os mesmos 

ficaram em uma situação de infrequência escolar. Em seguida identificamos 

uma situação de vulnerabilidade social extrema (moradia insalubre, 

desemprego, fome), então foram encaminhadas a SEMDS - Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social, para cadastro Único, Bolsa Família e 

outros programas sociais; em um atendimento na sede por demanda 

espontânea a genitora relata que os dois estão fugindo de casa 

frequentemente e que estavam desaparecidos. Foi encaminhada a Delegacia, 

para registrar a ocorrência. Ainda no atendimento relata que os filhos usam 

drogas (maconha, cocaína) e que a adolescente A. S., já havia iniciado sua 

vida sexual há muito tempo, inclusive que houve uma suspeita do genitor ter 

abusado sexualmente da própria filha. 

As “fugas” de casa são constantes. O conselho tutelar sempre 

encaminha as crianças de volta para casa, porém depois de um tempo a 

genitora informou que as crianças não poderiam mais ficar na casa, pois a casa 

não era dela e sim da sogra. Estava cedida e ela não queria as crianças lá. 

Eles sumiram durante um bom tempo pelas ruas ninguém os encontrava, até 

que um dia ligamos para a genitora e ela nos informou que havia achado as 

crianças e que eles estavam na casa do tio materno que elas nem conheciam 

direito. No dia seguinte, compareceram à sede do Conselho Tutelar a genitora, 
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as crianças e este irmão. As crianças dizendo que queriam morar com ele. Ao 

ser perguntado sobre o endereço, ele informou um local de ocupação irregular. 

A genitora foi orientada com relação as suas responsabilidades que as crianças 

não poderia morar com o tio. Indagamos quanto à localização do genitor, ela 

informou que o genitor era foragido da polícia e desconhecia o possível 

paradeiro. Com o decorrer dos dias esse caso só foi piorando. Começamos a 

perceber que a genitora já havia desistido dos filhos deixando-os de qualquer 

maneira. Em um dado momento volta à genitora com os filhos dizendo que não 

aguentava mais eles ficarem fugindo, que agora A. Souza havia se relacionado 

sexualmente com o irmão mais velho, mas a adolescente não confirmou o fato, 

mas relatou que realmente usou drogas com pessoas na rua. Levei os mesmos 

para fazer um atendimento com um psiquiatra (na emergência), que receitou 

alguns medicamentos. A genitora não queria mais cuidar de seus filhos. Disse 

que o menino tomava os remédios, mas a menina fingia. Foram tantas fugas e 

tantos os relatos de uso de drogas e prostituição que só restava naquele 

momento acolhimento institucional para tentarmos uma intervenção junto com 

a equipe, já que as intervenções junto à família ficaram prejudicadas, pois não 

davam seguimento a nenhuma medida de proteção. 

 Assim os dois foram para o abrigo mas continuaram saindo à noite, O 

Conselho Tutelar retornou com eles para o abrigo, umas seis vezes, até que 

um dia o menino parou de evadir e só a irmã dele saiu e não retornou mais, um 

dia a vi de longe com a mãe na rua quando eu passava e pensei “melhor ela 

ficar com a mãe do que pelas ruas.” 

Porém ficamos sabendo pelo abrigo que no dia que ela evadiu, estava 

com outra menina, na casa da mãe. A. S. relatou que a mãe havia dado bebida 

alcóolica (vinho) para elas. Então a equipe técnica do abrigo esteve na casa da 

mãe para ver se A. S. estava lá, confirmaram e ligaram para o Conselho 

Tutelar para realizar o reacolhimento da menina, porém mais uma tentativa 

sem sucesso. Ela evadiu novamente e no dia seguinte, o irmão fez o mesmo. A 

equipe técnica havia localizado o genitor e começou avaliar a possibilidade de 

reintegração familiar em outro Município, foram feitas algumas buscas pelo 

Conselho Tutelar na casa da genitora e a adolescente se negava a voltar para 

o abrigo, então por várias vezes o CT a visitou criando vínculo, muitas vezes 
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tentando conscientizá-la dos riscos em se prostituir e do uso excessivo de 

drogas. 

Identificou-se que ela e o irmão queriam ficar com o genitor, mas 

achavam que o mesmo não queria saber deles já que não os procurava, mas 

após vários diálogos desconstruímos esse pensamento, o menino retornou 

para o abrigo e a adolescente ficou na casa da genitora e nas ruas. 

A equipe técnica do abrigo foi informada sobre a vontade da adolescente 

e que sinalizou ao judiciário a possibilidade de recambiamento para outro 

município, onde morava o genitor. Após vários estudos, a juíza determinou o 

recambiamento dos irmãos, porém a adolescente não estava no abrigo. Então 

foram feitas algumas buscas nas ruas e a encontramos. Sendo assim levamos 

ambos para o abrigo no Município de residência do genitor. 

A viagem foi longa. No decorrer da viagem os irmãos fizeram vários 

relatos de experiências na rua, inclusive a adolescente declarou sua 

dependência incontrolável pelo uso de cocaína e disse: “se eu vir, meu nariz 

começa a coçar e eu quero usar tudo”, antes da senhora me encontrar usei 

tanto que cai na rua, estou há três dias sem comer, só bebendo água”. 

Também relatou que tinha um homem que queria leva-la para transar com uns 

caras, mas ela disse: “só fui uma vez”, então o irmão falou: “Nossa você estava 

igual aquelas mulheres da rua?” Ela respondeu: “eu não”. Perguntei se ela ia 

para o tráfico. Ela disse: “sim eu estava vendendo”, mas ganhava muito 

dinheiro? Ela disse: “Eu não ligo para dinheiro, só me dava um pó e estava 

tudo certo”, mas um dia roubaram meu pacote. Então o cara colocou uma arma 

na minha cabeça e disse: "vai pagar com dinheiro ou com a vida, ela disse que 

respondeu: vou pagar com a vida, não tenho dinheiro”. O irmão se assustou e 

falou, “mas a arma era de brinquedo né”? Ela disse: “claro que não, mas eu 

falei se você fosse me matar já tinha atirado então o cara tirou a arma e disse 

que eu era muito corajosa e disse que ia deixar passar dessa vez”. 

Neste período todo de acompanhamento os irmãos quase não fizeram 

muitas declarações, mas nesse dia pareciam que estavam se sentido seguros, 

os irmãos brincavam entre si dentro do carro, contavam coisas da época em 
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que moravam com o genitor, falavam de como aprenderam a ler, banhos de rio, 

entre outras estórias. 

 Então aquelas imagens negativas relatadas dentro do processo foram 

sendo identificadas como reflexo da situação em que estavam vivendo nas 

ruas. 

4.3. O Acolhimento institucional 

São muitas e diversificadas as situações com as quais os conselheiros 

se deparam. Por exemplo, existem situações em que os conselheiros são 

acionados para recuperarem adolescentes que evadiram das instituições de 

acolhimento. 

Tem muitos momentos em que paramos para refletir o que fazer como 

conselheiro tutelar. Tivemos o caso de dois adolescentes que compareceram 

no conselho tutelar e o conselheiro de referência foi informado que tinha dois 

adolescentes evadidos da instituição de acolhimento CEMAIA. No município de 

Macaé existe uma regra que quando um adolescente evade do abrigo, o 

mesmo tem que procurar o Conselho Tutelar para que sejam reacolhidos. Todo 

conselheiro tem conhecimento disto. Todavia, segundo informações do 

adolescente, o conselheiro perguntou o que tinha acontecido eles falaram que 

haviam evadido, e que eles queriam voltar para instituição onde eles estavam 

acolhidos, mas que não tinham saído há muito tempo. Então o Conselheiro 

informa “é só retornarem. Vocês não saíram de lá? Agora voltem”. Os 

adolescentes saíram do conselho tutelar e foram caminhando, só que um 

desses adolescentes está acolhido com situação de risco de vida e ele não 

poderia ficar andando pela cidade pois a qualquer momento poderia ser morto. 

Uma reflexão. E se acontece alguma coisa com esse adolescente que 

foi caminhando? Que instituição seria responsabilizada o Conselho Tutelar ou a 

instituição de acolhimento? A situação em si já possui um agravante, não era 

somente que ele poderia ser morto, mas que todos sabiam que se eles 

chegassem à Instituição não conseguiriam entrar e eles mesmos sabiam disso. 

Eles foram caminhando até lá e é muito longe. O fato de que o conselheiro os 

mandou irem andando, só ficamos sabendo depois porque por acaso, nesse 

mesmo dia, eu estava em plantão noturno de sobreaviso.  
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Um agente da mobilidade urbana fez contato com o celular do plantão e 

informou que havia dois adolescentes com eles no trevo, próximo ao Hospital 

Publico de Macaé, e que eles estavam querendo retornar para o CEMAIA. Eu 

informei que estava em outra diligência e que assim que eu conseguisse eu iria 

leva-los de volta e pedi que eles aguardassem. Antes de chegar ao local o 

agente da Mobilidade Urbana ligou e informou que os meninos tinham resolvido 

ir andando e assim foi que quando estávamos indo em direção ao CEMAIA os 

encontramos no meio do caminho. 

Na instituição de acolhimento não há hoje nenhum projeto de 

intervenção com as crianças e adolescentes. Eles passam o dia deitados, 

jogando videogame ou então ficam conversando o resto da noite na parte da 

tarde noite ou vice-versa dependendo do horário que estuda.  Não tem 

nenhuma atividade extracurricular. Muitos deles têm os familiares que moram 

em torno, percebe-se que o período que mais evadem é nos finais de semana 

e feriados prolongados, quando os mesmos não saem para ir à escola. Por 

diversas vezes perguntei o que fizeram fora do CEMAIA. Eles dizem que saem 

com a intenção de ir visitar essas pessoas, enfim socializar, fora do espaço 

onde eles ficam confinados. Alguns relatam ter ido para a praia, no festival de 

pipas, outros para namorar, atividades que qualquer adolescente da idade 

deles estaria fazendo ou até usando drogas ilícitas, quando estão na 

instituição, mas se não há nenhum trabalho de conscientização internamente, 

realmente os problemas só ficarão cada dia mais complexos. 

Teve um período em que as evasões estavam ocorrendo com muita 

frequência. Diante do fato de ter que levar os adolescentes de volta para a 

instituição de acolhimento, os conselheiros estavam se julgando um táxi. 

Diziam: é muito fácil toda vez que eles ligarem, a gente pegar o carro e ir leva-

los de volta. Mas a questão não é só o ato de levar novamente para a 

instituição. Este fato nos revela a confirmação de que eles não têm o que fazer 

lá dentro, muitos já tem a situação de dependência de drogas e não é feito 

nenhum tipo de tratamento para esses adolescentes e crianças. 

 O conselho Tutelar é um órgão que deve discutir e indicar propostas 

de políticas públicas para crianças e adolescentes no município e isto não 
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acontece, pois, o Conselho de Direito não é atuante e também não existe 

vontade política por parte do executivo. 

As evasões dos adolescentes, para alguns profissionais e até alguns 

que atuam nos casos, talvez até para o judiciário e ministério público, são 

interpretadas como um desvio de conduta, que precisa ser reprimido pelo 

“guardião” ou coordenadora do abrigo. 

Ainda neste espaço, talvez por estratégia do coordenador, a Secretaria 

de Assistência Social, fez com que a situação ficasse mais latente para os 

adolescentes do sexo masculino, foi admissão ou cessão, desconheço a forma 

de contratação, de um funcionário que era do DEGASE. Certa vez um 

adolescente que evadiu, havia falado para um conselheiro, informalmente, que 

ele tinha sofrido violência lá dentro por parte desse senhor. Tal fato foi  

colocado na pauta do colegiado, para ver o que poderia ser feito, qual a atitude 

seria tomada com a esse funcionário e fosse feita uma denúncia ao Ministério 

Público e todos ficaram super indignados com ocorrido. Mas antes que os 

conselheiros tomassem uma atitude, apareceu mais uma ocorrência. Em um 

final de semana na Instituição de acolhimento, os adolescentes, com 

autorização dos orientadores, ficaram em frente ao abrigo jogando bola e em 

meios às jogadas a bola bateu neste tal funcionário que ficou muito agitado e 

partiu para cima de um adolescente, os outros também reagiram e instaurou-se 

o caos, várias agressões. Enfim esse mesmo funcionário resolveu chamar um 

órgão da Guarda Municipal- GAOPE – Grupo de Apoio Operacional. É 

composto por alguns guardas municipais que parecem do Batalhão de choque, 

eles se acham policiais. Então os meninos quando ficaram sabendo que 

GAOPE estava indo, correram para tentar fugir. A maioria deles foi apreendida 

e somente um conseguiu fugir, e na segunda-feira ele compareceu à sede do 

Conselho Tutelar. Os demais, uns cinco adolescentes, por decisão do Juiz da 

Vara da Infância (substituto) foram cumprir medida socioeducativa. Dentre 

todos aqueles dois adolescentes que nós de fato conhecíamos e sabíamos que 

não era perfil para estar no CRIADE. 

Esse foi um exemplo claro de que uma instituição de acolhimento que 

não executa seu papel dentro do sistema de garantia de direitos gera mais 

violações, ocasionando até uma situação onde o juiz determina uma medida 
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socioeducativa desnecessária para os acolhidos em situação de proteção, pois 

tiveram uma conduta desviante por conta da reação de um funcionário 

despreparado para executar as funções propostas por aquele órgão, porque a 

instituição de acolhimento é uma Medida de proteção para esses adolescentes. 

 

4.4. De quem é a responsabilidade da vulnerabilidade? 

Existem problemas quanto à responsabilidade da vulnerabilidade. São 

casos de crianças e adolescentes cuja estrutura familiar não se consegue 

identificar. 

Adolescente K.S., hoje com 16 anos, infrequência escolar, pode ser 

atribuída à dificuldade de aprendizado, super prestativo, gosta de fazer alguns 

serviços (bicos) em troca de um corte de cabelo, dinheiro pro lanche, 

obediente, mas por diversas situações da vida, sua mãe foi a óbito quando ele 

ainda era criança, desde então foi criado pela avó, tias e outros familiares, 

dentro dessa estória percebe-se o nascimento de uma nova configuração 

familiar constituída pela avó materna, avódrasto, pois avó estava no 2º 

casamento, tio materno, bisavó materna e o adolescente. 

O que aconteceu é que por uma situação cultural na família, os registros 

de nascimento foram feitos no nome da avó materna, ficando sempre 

complicado identificar as reais genitoras e o parentesco. A avó explicava: 

“olharam a certidão dele não acharam o meu nome e nem na minha tinha o 

nome da suposta avó dele”. Neste momento identificamos mais um fato que 

foge às regras estabelecidas pelo judiciário. E ela continua falando: “ai vem 

esse monte de doutor, tudo com má vontade de atender a gente, nem todo 

mundo escuta a gente não dona, como a Senhora tá fazendo na maior 

paciência eles só jogam essa papelada em cima da gente e deixa a gente sem 

entender nada, agora você vê que absurdo levaram meu neto pra esse abrigo, 

eu resolvi ficar com ele, a mulher me deu um papel lá eu trouxe pra cá, achei 

que estava tudo certo com a guarda aí de repente falam que eu tinha que fazer 

DNA, mas que absurdo ninguém queria saber do menino eu que pensei não 

posso deixar meu neto abandonado, fiquei com ele, depois que eu tirei ele de 

lá querem fazer DNA, vê se eu tenho idade pra isto? Eu não assino, sei que 
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vieram com um monte de papel e eu carimbei lá com o dedo, mas até agora 

ninguém perguntou do menino deixaram comigo desse jeito mesmo”. 

O Conselho Tutelar ligou para o judiciário e foi informado que a 

solicitação de guarda judicial havia sido arquivada por desistência da autora, 

mas como falei com a equipe técnica no Serviço social, ele disse: “eu pedi 

muito pra irem com calma nesse processo, mas não adiantou”. Então ele me 

falou que se o Conselho Tutelar conseguisse fazer com que ela fosse 

novamente pedir a guarda judicial que ele iria tentar agilizar o que fosse ao 

andamento do processo. O conselho Tutelar tentou convencê-la e orientou o 

seguinte: “senhora a partir de hoje vamos zerar tudo que aconteceu. 

Iniciaremos uma nova fase para resolver esse caso da guarda. Pedimos que 

esquecesse o que passou, vamos daqui para frente, assim ela fez foi na 

defensoria pública. Desta vez o defensor iniciou um atendimento como se fosse 

adoção. Segundo um colega da área do direito, acreditava ser uma forma mais 

rápida, pois ela entraria na fila de adoção e no mesmo instante ele seria o 

adotado, pois não iriam adotar assim um menino de 15 anos, esse caso foi 

acompanhado passo a passo. Todas as dificuldades de documentação, 

atestado de idoneidade e outros para dar celeridade ao processo e por se tratar 

de uma senhora sem instrução. Porém a vida cotidiana é dialética e no meio 

deste caminho o adolescente apronta na casa da avó materna e ela vai ao 

conselho tutelar e diz:” não tem como, dessa vez ele passou dos limites, está 

andando com os meninos do tráfico na rua, foi pra lagoa sem me avisar, os tios 

não me ajudam a olhar não tem condições eu não tenho mais saúde para isso 

não”. Conflitos familiares, outra grande expressão  que aflige grande maioria 

das famílias e que em sua maioria não sabem como mediá-la, os indivíduos 

não são treinados para mediar problemas e sim encontrar solução rápida para 

o problema, as debilidades da práxis. 

Voltando ao caso, aquela senhora resolveu pedir que levasse o neto 

para ele aprender o que é bom. Conversei longamente com ela para que 

esperasse um pouco que ele não era um perfil de adolescente para ir pro 

abrigo, foi então que em atendimento ao adolescente ele relata: “não quero 

ficar mais com minha avó ela só quer que eu fique dentro de casa, briga 

comigo o tempo todo, nem pra igreja ela está me deixando ir, conseguimos 
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adiar a ida para o abrigo somente por mais 2 meses e ai encaminhamos o fato 

para a juíza da infância e a mesma determinou o acolhimento do adolescente. 

Quando pensamos que a equipe técnica iria iniciar uma intervenção com 

este adolescente o mesmo evade do abrigo, juntamente com outros três 

adolescentes. Resumindo dois casais, segundo relatos saíram para namorar, 

fazer sexo e retornaram, mas as evasões foram ficando mais frequentes e com 

espaços maiores para o retorno à instituição. Foi então que uma das 

adolescentes que também estava acolhida na instituição relatou para o seu 

genitor que havia “perdido a virgindade” com este adolescente, no dia da 

audiência concentrada. O genitor, que estava aguardando o momento da 

audiência concentrada no abrigo, foi embora estarrecido, a equipe técnica 

informou essa situação. No momento em que o genitor deveria entrar, para 

justificar sua ausência, foi o momento em que a promotora de Justiça da 

Infância falou bastante enérgica e rígida, “essa onda de sexo, essa 

naturalização que está existindo tem que acabar, onde já se viu um pai que 

agrediu a filha porque estava namorando e que por isso estava aqui, hoje fica 

sabendo que dentro da instituição onde estava em proteção está tendo 

relações sexuais”. 

Voltando à situação do K. S., novamente ele evadiu e o que deixa a 

situação mais intrigante era que ele acompanhava outros com quem já tinha 

contato e experiências com a situação de rua e temia que algo pior 

acontecesse com ele. Passou-se um tempo e não tínhamos nenhuma notícia 

de K. S., então espontaneamente, apareceu um tio materno de K. S. muito 

aflito na sede do conselho tutelar, dizendo que faz um trabalho de 

solidariedade na igreja servindo comida para as pessoas em situação de rua e 

dentre eles encontrou o seu próprio sobrinho, que assim que o avistou se 

escondeu. “Até onde eu soube ele estava no abrigo, como eu o vi na rua? 

Quero me responsabilizar por ele”. O Conselho Tutelar orientou que não era 

tão simples, mas que se o K.S. retornasse, o Conselho Tutelar comunicaria a 

família e relataria a juíza uma possibilidade de reintegração. No dia seguinte o 

adolescente K. S. compareceu na sede do conselho tutelar querendo retornar 

para o abrigo, mas dessa vez fiz diferente, antes de comunicar à juíza chamei 
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os tios de K..S. e a avó paterna para conversar com ele, enquanto 

aguardávamos os familiares. 

Quando perguntado ao K. S. motivo de tantas fugas o mesmo relatou 

que dessa vez havia sido ameaçado por um adolescente que estava no abrigo 

temporariamente, que esse adolescente ameaçou outros, mas que queria 

agredi-lo então ele evadiu e não voltou. Só voltaria para o abrigo quando o 

menino não estivesse mais lá. 

Algum tempo depois os familiares chegaram, conversaram um bom 

tempo com ele. Depois disso foi perguntado a ele se ele queria voltar para o 

abrigo, ele disse que não. Foi neste momento que surgiu a reflexão: se ele 

estivesse na rua até hoje ou daqui a três dias a juíza não iria atuar em nada 

mesmo, então o Conselho Tutelar autorizou a avó a levá-lo para casa 

informalmente, até mesmo porque indo para a rua estaria em situação 

vulnerável. Ficou esclarecido para a avó que quem decidiria tal medida seria a 

juíza. O conselho Tutelar elaborou um relatório, informando que no dia em que 

o adolescente k. Silva foi encontrado pela própria família, a mesma se colocou 

solícita a acolhê-lo, ou seja, se responsabilizar pelo mesmo, indicando o 

endereço e telefone de cada familiar. Justificou-se tal medida devido ao horário 

avançado. Como o adolescente já estava evadido há um bom tempo da 

instituição de acolhimento, caberia à juíza decidir em horário forense tal 

medida. 

Os casos, por vezes, levam dias para decisão da juíza enquanto isso ele 

ficou seguro, mas a decisão foi para recolhimento institucional, com audiência 

marcada para oitiva com os responsáveis. Esse caso ocasionou à reintegração 

do K. S. a família, porém na mesma situação de antes, sem guarda judicial 

para a avó. Quando ela reclama que não dão o papel para ela resolver a 

situação da pensão por morte, benefício advindo da genitora, como ela é 

analfabeta, é considerada ignorante. 

 

4.5. Vulnerabilidade por falta de cuidados 

Fomos acionados a partir do Hospital Público de Macaé, com relação a 

uma criança de três anos que havia sido internada por infestação de vermes. 
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Foi registrado um SINAN por situação de negligência de responsável. A criança 

teve que passar por uma intervenção cirúrgica e teve que retirar parte do 

intestino que estava necrosado por infestação de verminose. 

Em atendimento a criança, no hospital, identificou-se através de relatos 

da mãe que a sua filha teve queimadura na pele, devido a um líquido que 

escorreu do intestino devido à mesma ter ficado sem a bolsa de colostomia, 

causando mais problemas para serem tratados. Vemos aí o próprio Estado 

como agente violador. 

Inicialmente o Conselho Tutelar foi ao hospital conversar com o médico 

que relatou que a situação era gravíssima, e a criança permaneceu internada. 

Enquanto isso a genitora foi notificada para esclarecer os fatos. A mesma 

relatou que ministrava o remédio para verminose em dose única de três em 

três meses. Perguntamos quem receitou ela disse que já sabia por que a última 

vez o pediatra havia receitado. 

A situação de automedicação é algo muito comum entre as pessoas, 

que tomam remédios somente para o fato isolado no momento sem pensar em 

como isso pode trazer problemas gravíssimos. Dentro desta realidade, fizemos 

contato com a estratégia de família para tentar um processo de 

acompanhamento de saúde das pessoas que residiam na casa, então foi 

indagado à genitora quem eram as pessoas que moravam na casa, então ela 

informou “meu pai, minha mãe, seis irmãos”. Devido a esta situação foi 

solicitada ao Serviço Social uma visita domiciliar, o conselheiro tutelar 

acompanhou a visita. A intenção da visita domiciliar era para fechar o relatório 

e apresentar representação no Ministério Público contra a genitora por 

negligência. Ao realizar a visita domiciliar deparou-se com uma situação de 

extrema vulnerabilidade, configuração familiar de filhos e netos, ao todo eram 

14 pessoas morando em um corredor com aproximadamente 1 metro de 

largura, sem higiene, com muitas moscas pelo chão, do lado de fora do 

cômodo uma extensão de uma cozinha com vários toneis de água limpa e 

panelas entulhadas. Esta moradia é localizada à beira do mar, em uma 

ocupação irregular. Um fato que nos chamou á atenção foi à quantidade de 

pacotes de 5 kg de arroz empilhadas e feijão, para eles poderia faltar tudo 

menos a comida para todos da casa. 
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O Conselho Tutelar fez algumas Requisições de Serviços. Algumas para 

a ESF-Estratégia de Saúde de Família para realizar um trabalho de 

conscientização com a família a fim de minimizar os vetores de doenças, 

realizando a higiene da casa, também a visita da Assistência Social do CRAS e 

acompanhamos o andamento da criança no hospital.  

 Ao se aproximar a data da alta, retornei ao hospital para dialogar com a 

genitora, para saber para onde a mesma iria após a alta, ela disse que iria para 

casa, conversamos com ela para que a mesma entendesse que para a casa 

onde eles moravam não teria condições, pois a criança precisaria ficar em um 

local sem riscos de infecção no pós-operatório, como a casa era muito 

insalubre, seria arriscado. Ela entendeu. O conselheiro tutelar indagou se tinha 

algum parente ou amigo que pudesse acolhê-la neste período. Então ela pediu 

à irmã que morava bem próximo da mãe.  

Foi realizada uma visita domiciliar na casa da irmã para confirmamos a 

autorização da mesma e se o local era apropriado. 

Esse caso ficou sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar durante um 

bom tempo e identificamos que não houve mais violações de direitos com 

relação à criança. Sendo assim não houve necessidade de representação no 

Ministério Público. 

Pontua-se também que, em muitos dos casos de negligência a 

representação administrativa não resolve e nem assegura que os direitos não 

serão mais violados, por vezes se torna mais uma ação burocrática dentro do 

sistema de proteção para resultar na perda do poder familiar, que em muitos 

casos acabando sendo outra violação de direito, se refletirmos na direção da 

convivência e vínculo familiar. 

 

4.6. Vulnerabilidade decorrente de desajustes e problemas escolares 

Este caso foi uma demanda relatada através da escola. A genitora 

comparece ao conselho tutelar super preocupada em perder a guarda dos 

filhos, já chegou chorando, o conselheiro ficou sem entender muito bem.  
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Porém, o atendimento foi iniciado, esclarecendo para a mesma que não 

temos o poder de retirar guarda, mas sim de aplicar uma medida de proteção 

que por vezes, pode chegar a afastar a criança daqueles que detém o poder 

familiar, mas somente quando ocorrem violações de direitos. 

Continuamos a dialogar, pois pareceu que com essa informação a 

mesma ficou mais tranquila. A senhora relatou que buscou o órgão, pois a 

escola a informou que devido às faltas dos seus filhos a escola iria encaminhar 

ao conselho tutelar.  

Desvelam-se várias questões. Para começar a sistematização indicamos 

como é a família: genitor, genitora e três filhos. Porém o genitor é uma pessoa 

com doença psiquiátrica grave (esquizofrenia), em tratamento. É uma pessoa 

catatônica. A genitora, uma mulher totalmente fragilizada psicologicamente, 

devido a vários traumas que enfrentou antes do marido iniciar um tratamento 

contínuo, violência doméstica, ameaças, perseguições, separação conjugal e 

reconciliação por conta dos filhos. O filho mais velho, de outro relacionamento, 

filha mediana e uma caçula do atual companheiro. 

 A questão é que esta família vive no município sem nenhum familiar 

próximo, pois moram em outro Estado. Esta família não criou vínculos com 

vizinhos, então a problemática no cotidiano é que cada irmão estudava em uma 

escola diferente e em horários diferentes. O genitor não pode ficar sem 

companhia de alguém e nem sozinho com uma criança. Sendo assim ela não 

os levava para a escola, por vários dias na semana. A genitora todo tempo 

demonstrou temor do próprio marido e relata que ainda está com ele por que a 

filha pede para que ela cuide. A casa onde vivem é própria e não precisam 

pagar aluguel e nem podem vendê-la por questões de documentação, então 

por terem renda precária, não tem outro lugar para morar. 

O Conselho Tutelar interviu no sentido de solicitar a SEMED, com 

urgência, o remanejamento de escola para os irmãos. Porém essa não era a 

única questão. A genitora abre uma pasta com vários encaminhamentos para 

os filhos que haviam sido emitidos pela escola entre eles: neurologista, 

otorrino, oftalmologista, psicopedagoga e psicólogo. Porém, todos de uns seis 

meses atrás. Alguns, ela conseguiu agendar e não compareceu no dia 

marcado e outros nem marcou. Segundo ela, não consegue levar todos e nem 
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deixá-los. Além disso, a mesma tem várias rotinas de atendimento para o 

marido no CAPS Betinho e Núcleo de Saúde Mental, para ele e para ela, fora 

as consultas com psiquiatra. O Conselho Tutelar contribuiu com algumas 

marcações e construímos algumas rotinas para não deixar as crianças em casa 

sozinhas. Informamos que seria impraticável ela assumir todas essas 

responsabilidades sozinhas, que era importante buscar apoio de outras 

pessoas. Encaminhamos a genitora para o CEAM - Centro Especializado de 

Atendimento à Mulher e informamos que ela precisava se cuidar para que 

pudesse cuidar dos filhos e que no momento, eles estavam precisando dela. 

Pontuou-se que ela conseguisse dialogar com a família do marido para ajudá-la 

de alguma forma. Passado um tempo a escola retornou com a informação de 

que o filho mais novo demandou questões como: “amigo imaginário, falando 

sozinho” e solicitou o apoio do Conselho Tutelar para marcação de psiquiatra 

infantil, colaboramos com essa questão e a mesma foi marcada. 

Nesse universo tão complexo, explodindo de expressões da Questão 

Social, dialético, que trazem mais complicações, reconhecemos que as 

políticas sociais em sua execução não estão atendendo a realidade desses 

indivíduos, por não estarem funcionando articulados e muitos órgãos não estão 

preparados para absorvê-los e tratá-los. 

 

4.7. Vulnerabilidade extrema 

Encaminhado pelo Hospital da Criança, com microcefalia, com 

reincidentes internações por pneumonia. 

Em visita domiciliar foi identificado vulnerabilidade extrema, onde o 

núcleo familiar era composto apenas pela genitora e pela filha. A genitora 

estava desempregada e não tinha como trabalhar devido à criança necessitar 

de cuidados especiais. Também foi identificado que a genitora tinha 

dependência química (drogas ilícitas) e devido a este fato, era negligente e não 

demonstrava vínculo afetivo com a filha, a mesma foi encaminhada ao CREAS, 

CRAS E CAPS AD. 

Ocorre que aconteceu uma nova internação no hospital, onde o Serviço 

Social relatou que a genitora não estava administrando a alimentação correta 
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para a criança, pois estava dando para a mesma arroz e feijão e a genitora já 

tinha ciência que só poderia oferecer à criança alimentação de líquido para 

pastoso. Que ainda assim não estava cumprindo a dieta de alimentação. 

Estivemos na residência e identificamos que a genitora já havia se adequado a 

alimentação e tudo corria bem. 

Depois deste fato sanado recebemos na sede do conselho tutelar a 

equipe da Estratégia de Saúde Familiar daquela área relatando que a genitora 

ainda apresentava uma situação de negligência em relação à filha e que 

também continuava usando drogas. 

Tentamos intervenção convocando a tia e a avó materna para dialogar e 

solicitar o apoio das mesmas já que a genitora estava com uma situação de 

dependência química, mas as mesmas não compareceram ao Conselho 

Tutelar. Sendo assim, a iniciativa a ser tomada era a de tentar identificar de 

que forma a genitora estava sendo negligente. O Conselho Tutelar encaminhou 

ofícios para todos os órgãos que possivelmente teriam acompanhado a criança 

em questão, incluindo as unidades de saúde de emergência. Porém a unidade 

de saúde que atendia a criança com fisioterapia e fonoaudiologia relatou que a 

criança apresentava algumas faltas e não mencionou nada se eram essas 

faltas que comprometiam o tratamento. 

O relatório social que foi apresentado pelo CRAS, discorre que 

obtiveram êxito na inserção da criança no BPC-Benefício de Prestação 

Continuada, bem como no vínculo afetivo com a genitora e ressalta que criança 

é super apegada à genitora. 

Depois de receber tais relatórios, entendemos que a situação que 

envolvia a criança e a genitora não era tão grave, porém deste mesmo caso 

começaram a surgir várias denúncias advindas do disque 100, o que ocasionou 

mais duas visitas a esta casa, onde não foi identificado nenhuma violação de 

direitos, os relatos da genitora com relação à filha é que a mesma estava 

desenvolvendo melhor o processo com fonoaudiólogo e que já tinha outro filho 

de cinco meses. 

Este irmão estava crescendo e desenvolvendo alguns sons e ela estava 

imitando esses sons o que ela não costumava fazer. Como ocorreu na visita 
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domiciliar anterior não foi identificada nenhuma violação de direitos. Dias 

depois apareceu a equipe da Estratégia de Saúde da Família (terapeuta, 

Enfermeira e Assistente Social) novamente indagando o conselho tutelar. Estão 

atuando no referido caso? A terapeuta dizia que a genitora não tinha condições 

de cuidar das crianças que era negligente e que a criança poderia vir a óbito, 

porque a genitora usava drogas. Então perguntei: “a mãe é negligente porque 

não cuida da criança ou porque usa drogas”? 

Vocês têm elementos de que ela esta sendo negligente então me 

apresente. 

Informamos, que neste caso temos várias situações para tratar, mas 

desde que acompanhamos, temos conseguido avanços, o que vocês querem 

que o conselho tutelar faça? Represente esta genitora para que ela tenha o seu 

poder familiar destituído e que a criança vá para o abrigo e se afaste do vínculo 

afetivo que tem com sua genitora, o qual foi relatado pelo CRAS? Porque já 

busquei possibilidades na família extensa e os mesmos não querem assumir 

essa responsabilidade.  

A Genitora faz uso de drogas ilícitas, mas não está comprometendo os 

cuidados com os filhos além de contar com o apoio de uma tia que mora 

próximo à residência. 

O olhar superficial para as questões cotidianas traz criação de valores 

negativos em relação ao núcleo familiar. Nem sempre as genitoras que tem 

dependência química ou saem para diversões noturnas, são negligentes com 

seus filhos. Segue sendo acompanhada. 

 

4.8. Vulnerabilidade e solidariedade 

 

Sete crianças sozinhas, com idade entre dois e sete anos trancadas em 

uma quitinete. A conselheira tutelar chega ao local e leva as crianças para a 

sede do conselho tutelar, as mesmas com muita fome, sem asseio nenhum, 

inclusive um bebê sem roupa. A conselheira Tutelar faz ligação para o abrigo 

para solicitar roupas e alimentação, o órgão responde que só pode atender tais 
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crianças após o acolhimento institucional, o acolhimento só pode ser feito 

depois de pedido à Juíza, que só atende após as 11h00minh.  

Terá que ser redigido um ofício com relatório para fazer tal solicitação, 

processos burocráticos. Sendo assim, então restou a solidariedade, os 

funcionários se cotizaram para comprar fraldas descartáveis, leite, correr atrás 

de roupas para doarem. As crianças permanecem na sede do conselho tutelar, 

com os administrativos fazendo brincadeiras para os mesmos se distraírem, até 

alguns dormiram em um colchãozinho no cantinho da sala. Angustiante. 

O questionamento seria: “se na Secretaria de Desenvolvimento Social 

tem centros para adultos se higienizarem e se alimentarem durante o dia, o 

Centro Pop, porque não ter uma casa de passagem para as crianças? No final 

do dia a juíza determinou o acolhimento institucional das crianças. 

Isso demonstra o quanto os órgãos, as entidades estão despreparadas 

para atender as demandas urgentes com relação às violações de direitos das 

crianças e dos adolescentes. 

 

4.9. Vulnerabilidade e trabalho de crianças e adolescentes 

Dois adolescentes no sinal fazendo malabares. Identificação dos 

mesmos, idade 13 anos, gêmeos, moravam com o genitor. Ao convocar o 

responsável para dialogar informa que os mesmos foram morar com a mãe. 

Sendo assim, a área de abrangência mudou para o Conselho Tutelar II. Então 

recebemos este processo, mas já com uma denúncia advinda do CRAS de 

abrangência com o seguinte relato: adolescentes, em situação de evasão 

escolar e de trabalho infantil. Conforme relatos da própria mãe, os mesmos 

estão faltando aula porque estão trabalhando em barco de pesca e ficam três 

dias embarcados. 

 Imediatamente nos dirigimos até à residência para verificar tal situação. 

Ao chegarmos à residência, a genitora nos atendeu, mas identificamos que se 

tratava de um núcleo familiar com os dois adolescentes e duas crianças. Relata 

que está desempregada. Inicialmente achou que estávamos na casa dela 

devido ao fato de as filhas mais novas estarem faltando aulas. 
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 Neste ato, informamos que se tratava dos adolescentes, a mesma já foi 

dizendo que “perdeu as forças com os filhos, que recentemente teve uma 

discussão com um deles e que o mesmo faltou pouco agredi-la e disse: “eles 

estavam usando drogas, inclusive envolvidos no tráfico que fica bem próximo 

de casa”. Começaram a faltar aulas. Ficavam pelas ruas. Foi quando meu 

irmão que tem um barco de pesca resolveu colocá-los para pescar e então 

pelos menos saíram das ruas”.  

Além disso, ficam com dinheiro para comprar as coisas deles porque eu 

não tenho, como disse estou desempregada e tenho mais duas filhas menores 

para cuidar. 

Para intervir em uma situação destas minimamente precisaríamos ter um 

órgão para garantir uma vaga de jovem aprendiz, um emprego para mãe, 

escola integral para as filhas, porém no momento o programa municipal que se 

destina a essa demanda, teve um corte considerável no número de vagas que 

foi reduzido para aproximadamente 140 adolescentes, quando deveria atender 

a 400 adolescentes conforme a legislação do município. 

Neste caso teriam inicialmente duas medidas a serem tomadas, 

aplicação de advertência na genitora por permitir que os filhos trabalhem e por 

deixá-los fora da escola. Cabem algumas reflexões: O Conselho Tutelar tem 

que garantir o direito deles e protegê-los, aplicar a advertência na genitora 

como forma de repressão irá fazer com que ela os obrigue ir à escola, se ela 

acabou de dizer que perdeu a autoridade? Mando-a falar com irmão e tirá-los 

deste trabalho no barco, para que eles retornem para o tráfico? 

A alternativa encontrada naquele momento foi dialogar com a genitora 

para que retornasse com eles para a escola e tentamos dialogar com o tio de 

forma que os meninos contribuíssem nas atividades do pescado com a carga 

horária reduzida, em outras tarefas, sem pesca em alto mar, até conseguirmos 

encontrar outras formas de intervir. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção deste trabalho possibilitou diversas reflexões sobre os 

direitos das crianças e adolescentes bem como a atuação do Conselho Tutelar. 
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A violação de direitos em nossa sociedade tem ocorrido a cada dia das formas 

mais diversas. Esse seria um dos motivos para os diversos questionamentos 

que os conselheiros fizeram no início de suas atividades dentro do Conselho 

Tutelar. 

Os quais utilizaram como recurso o senso comum, que foi se apavorar 

com tamanhas violações de direitos. Tivemos como recurso, para a atuação, a 

solidariedade. Ou ainda para aqueles que não têm essa referencia de valores, 

apontarem os problemas que apareceram superficialmente e encaminhá-los 

para outro órgão tentar resolver, se esquivar ou adiando tal resolução da 

demanda. 

Estes são um dos indícios que sinalizam a necessidade do Conselho 

Tutelar solicitar a capacitação dos seus membros, antes de iniciar suas 

atividades e durante todo o mandato. A fonte de recursos para esta 

capacitação, também é um dos papeis do Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e Adolescentes, não somente o de fiscalização. Porém, conforme os 

dados tabulados, a relação do Conselho Tutelar com Conselho de Direito foi 

identificado como um dos entraves devido as dificuldades nas relações, 

ressaltando que este ano o mesmo nem foi constituído e está em processo 

eleitoral para o ano de 2018. 

A capacitação inicial dos membros do Conselho Tutelar deveria 

minimamente ser apresentado alguns documentos, como: o que originou o 

Conselho Tutelar em seu Município, bem como o Regimento Interno de 

estabelecem suas atividades. 

Já que a capacitação não aconteceu, nem como os conselheiros que 

estão no 2º mandato, após essa avaliação deixo como sugestão uma 

capacitação interna entre os próprios membros já que há diversidades de 

profissionais com formação superior, onde cada um escolheria um tema de 

preferência, que estivesse relacionada a sua profissão e se disponibilizasse 

para discussões e debates do tema. Para que os conselheiros possam ter 

maior segurança na sua atuação. 

Ficou claro também que ainda se faz necessário a conscientização dos 

indivíduos nas relações sociais que o Conselho Tutelar é um órgão protetivo e 
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não punitivo. Que pode ser um espaço de conscientização e de construção 

para novas abordagens a partir da realidade de cada sujeito. Identificou-se a 

partir de algumas respostas do questionário que as relações entre os órgãos 

dentro deste sistema estão desarticuladas, embaraçando a atuação do 

Conselho Tutelar que atua diretamente com as violações de direitos. 

Outro fator importante é a ausência de políticas públicas ou o 

funcionamento da mesma de forma precária, impedindo a efetivação de fato 

dos direitos, bem como a aplicação de medidas de proteção para as crianças e 

adolescentes. 

No desenvolvimento das reflexões dos casos, identifica-se que cada um 

deles podem ter aquelas alternativas ou até mesmo outras. Portanto, não há 

receitas prontas para atuar, o que pode ser utilizado para contribuir na atuação 

da garantia de direitos, são as mediações realizadas em busca da essência 

destes casos, para contribuir com que os próprios assistidos consigam dar 

direção em suas próprias vidas e não os encaixar nas medidas previamente 

prontas. 

 



56 
 

Anexos 

Anexo I 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Marque X e comente se 

considerar necessário DATA DA 

PESQUISA:  / /  

REGIÃO DO CT:   

 
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 
a. Sexo: a.1. Masculino ( ) a.2. Feminino ( ) 

 
b. Idade: b.1. 20 a 30 anos ( ) b.2. 21 a 40 anos ( ) b.3. 41 a 50 anos ( ) b.4. 
Acima de 50 anos ( ) 

 
c. Profissão:   

 

d. Estado Civil: d.1. Solteiro(a) ( ) d.2. Casado(a) ( ) d.3. Viúvo(a) ( ) 
d.4. Divorciado(a) ( ) d.5. outro ( ) 

 

e. Tem filhos(as) e.1. Sim ( ) e.2. Não ( ) e.3. Se a sua resposta for 
sim indiques quantos filhos(as) 

 
f. Naturalidade: e.1. Estado  e.2. Município    

 

g. Local de nascimento: g.1. Cidade ( ) g.2. Campo ( ) 
 
h. Em qual bairro reside atualmente?   

 

i. Há quanto tempo reside neste município?   
 

2. ESCOLARIDADE 
 
a. Ensino fundamental: a.1. Completo ( ) a.2. Incompleto ( ) 

 
b. Ensino médio: b.1. Completo ( ) b.2. Incompleto ( ) 
c. Curso Técnico de nível médio: c.1. Sim ( ) c.2. Não ( ) c.3. Se sua 
resposta for sim, indique qual o curso    
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d. Ensino Superior: d.1. Completo ( ) d.2. Incompleto ( ) d.3. Qual curso? 
 
 

e. Especialização: e.1. Completo ( ) e.2. Incompleto ( ) e.3. Qual curso? 
 

e.4( ) não tenho 
f. Mestrado: f.1. Completo ( ) f.2.incompleto ( ) f.3. Qual 
curso?   
f.4( )não tenho 

 
 

3. ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO TUTELAR 

 
a. Mandato: d.1. 1º mandato ( ) d.2. 2º mandato ( ) 

 
b. jornada de trabalho semanal no Conselho Tutelar: 
1 Até 10 horas ( ) b.2. De 11a 20 horas ( ) b.3. De 21 a 30 horas ( ) b.4. De 
31 a 40 horas ( ) b.5. Mais de 40horas ( ) 

 

d. Remuneração mensal como ConselheiroTutelar:   
 

e. Renda mensal individual R$:    
 

f. Você participa em Associação ou Fórum de Conselheiro Tutelar: 
f.1 Sim ( ) Qual?   
f.2. Não ( ) 
g. Participa de algum Movimento/Organização Social/Partido Político? 
g.1. Sim ( ) 
Qual?    
g.2. Não ( ) 
h. É filiado a algum Partido Político? h.1 Sim ( ) Qual? 

 

h.2. Não ( ) 
l. Você tem alguma experiência anterior em gestão e controle democrático 
de política social pública? 
i.1. Participação anterior como conselheiro(a): i.1.a. Sim ( ) i.1.b. Não ( ) 
i.2. Em caso afirmativo, em qual Conselho? i.2.a. CNAS ( ) i.2.b. CMPD ( ) 
i.2.c. CMDCA 
( ) i.2.d. Outros. 
Quais?   

 

4. HISTORICO DE ATUAÇÃO EM DEFESA DE DIREITOS DA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 
a. Você tinha experiência na área de defesa dos direitos da criança e 
do adolescente antes de ser conselheiro (a) b.1. Sim ( ) b.1.a Qual? 
b.1.b. quanto Tempo?    b.2.Não ( ) 
c. Você participou de algum evento sobre a temática Criança e Adolescente? 
c.1. Sim ( ) c.1.a. Congresso( ) c.1.b. Conferência ( ) c.1.c. Simpósio ( ) 

  c.1.d. Seminário ( ) c.1.e. Oficina ( ) c.1.f. outros ( ) 
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Quais?   
c.2. Não ( ) 
d. Você participou de curso de capacitação para atuar como conselheiro(a)? 
d.1. Sim ( ) d.2. Não ( ) quanto tempo de duração    

 

e. Você tem habilidade no uso dos instrumentos jurídico-formais (mandato 
de segurança, petições, representações junto ao Ministério Público, ação 
popular e 
outros) e.1. Sim ( ) e.2. Não ( ) e.3. Em parte ( ) 
Quais:   

 

 

5. PRÁTICA DOS CONSELHOS TUTELARES 
 
a. Há clareza na definição de papeis entre o CT e o Ministério Público? 
a.1. Sim ( ) a.2. Não ( ) a.3. Em parte ( ) 
b. Há dificuldades dos conselheiros no relacionamento com o 
Ministério Público? 
b.1. Sim ( ) b.2. Não ( ) b.3. Em parte ( ) b.4. Outras ( ) 
Quais?   

 

 

c. Há clareza na definição de papeis entre o CT e o Poder Judiciário? 
c.1. Sim ( ) c.2. Não ( ) c.3. Em parte ( ) 

 
d. Há dificuldades dos conselheiros no relacionamento com o Poder 
Judiciário (Juizado da Infância e Juventude)? 
d.1. Sim ( ) d.2. Não ( ) d.3. Em parte ( ) d.4. Outras ( ) 
Quais?   

 

 

e. Há dificuldades para tomar decisões de forma colegiada? 
e.1. Sim ( ) e.2. Não ( ) e.3. Em parte ( ) e.4. Outra 
( ) Quais? 

 

 

f. Há dificuldades para registrar as atividades diárias, de forma a 
preservar a memória dos atendimentos de casos encaminhados pelos 
conselheiros? 
f.1. Sim ( ) f.2. Não ( ) f.3. Em parte ( ) f.4. Outra 
( ) Quais? 

 

 

 

g. A seu ver, o excesso de demandas tem dificultado um atendimento 
adequado por parte do CT? 
g.1. Sim ( ) g.2. Não ( ) g.3. Em parte ( ) g.4. Outra  

 

 



59 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARAUJO, Maria Paula, SILVA, Izabel Pimentel, SANTOS, Desirree dos Reis. 

Ditadura Militar e Democracia no Brasil: história, imagem e testemunho – 1ª. 

edição. – Rio de Janeiro: Ed. Ponteio, 2013. 

ARAUJO, Suely Cabral Quixabeira. Conselho Tutelar: construção de uma 

institucionalidade participativa na atenção aos direitos da criança e do 

adolescente - a experiência de Palmas -TO, 2010 

BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF: Senado Federal. 

BEHRING, Elaine Rosseti, BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: fundamentos 

e história, 9ª edição, Editora Cortez, 2011. 

BETIATE, luciano. Conselho Tutelar: o que fazer quando.  Paraná: 1ªed.  

CAVALCANTI, Ludmila Fonteneli. Serviço Social e Políticas Sociais. Editora 

UFRJ 2006. 

COMISSÃO DA VERDADE do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, Alesp – 

Infância Roubada, crianças atingidas pela ditadura militar no Brasil, 2014. 

DIGIACOMO, Murilo Jose, Estatuto da Criança e do Adolescente anotado e 

interpretado, 2013. 

GHON, Maria da Glória. 2000, 500 anos de lutas sociais no Brasil, 

movimentos sociais ongs, terceiro setor, mediações revista de ciências 

sociais. 

IANNI, Octávio. O colapso do populismo no Brasil, 4ª edição, 1987 

LYRA, Carlos, As quarentas horas de angicos: uma experiência pioneira de 

educação, Editora Cortez, 1996. 

NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social: Uma análise do serviço social 

no Brasil pós-64, Editora Cortez, 10ª edição, 1947. 

VIEIRA, Ana Luisa, PINI, Francisca e ABREU, Janaina. Instituto Paulo Freire, 

2015, Salvar o ECA, livro eletronico. 

Regimento Interno do Conselho Tutelar de Macaé, Decreto 165/2012, 

Prefeitura Municipal de  Macaé. 



60 
 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/07/em-1927-o-brasil-ganhou-

o-primeiro-codigo-de-menores acessado em 17/05/2017 as 17:24 

http://www.macae.rj.gov.br/midia/conteudo/arquivos/1429918917.pdf, Revisão 
do plano diretor do município-Diagnóstico Geral do Município de Macaé. 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/07/em-1927-o-brasil-ganhou-o-primeiro-codigo-de-menores%20acessado%20em%2017/05/2017%20as%2017:24
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/07/em-1927-o-brasil-ganhou-o-primeiro-codigo-de-menores%20acessado%20em%2017/05/2017%20as%2017:24
http://www.macae.rj.gov.br/midia/conteudo/arquivos/1429918917.pdf

