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2. Conselhos dos direitos da 
criança e do adolescente

Benedito Rodrigues dos Santos, Cláudio Augusto Vieira da Silva,  

Maria Cecília de Souza Minayo, Abigail Silvestre Torres, Helena Oliveira da Silva, 

Suely Ferreira Deslandes, Mariana Barcinski

Neste capítulo desejamos que você, conselheiro ou conselheira, leia e 

reflita sobre a situação dos conselhos dos direitos da criança e do adoles-

cente em seu município e estado. Para tanto, começamos apresentando 

um caso específico sobre evasão escolar, ocorrido no município imaginá-

rio de Santana do Grajaú. O caso, baseado em fatos reais, será retomado 

ao longo das discussões aqui realizadas e deverá servir para provocar a 

reflexão sobre o exercício de suas atividades como conselheiro(a). Dese-

jamos que você articule os conhecimentos adquiridos ao longo deste 

capítulo à realidade de Santana do Grajaú e a sua própria experiência, 

em seu estado e município. Acreditamos que a metodologia do estudo 

de caso tornará mais fácil a apreensão de conhecimentos teóricos que 

poderão auxiliá-lo no seu dia-a-dia como conselheiro.

Destacaremos ao longo do capítulo quatro principais ações realizadas 

pelos conselhos dos direitos para discuti-las em maior profundidade: 

elaboração do planejamento das ações do conselho; realização do diag-

nóstico situacional da localidade em que se situa o conselho; formulação 

da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente; e 

monitoramento e avaliação dos programas e das ações desenvolvidas na 

política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. 

Embora utilizando a metodologia de estudo de caso, muitas vezes o 

conteúdo aqui apresentado se refere, de uma maneira geral, a todos 

os conselhos dos direitos do Brasil. Sabemos, no entanto, que existem 
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diferenças entre os conselhos de um mesmo estado ou região; há, tam-

bém, singularidades em relação à atuação dos conselhos em virtude do 

tamanho de cada município (do número de crianças e adolescentes, 

da extensão da rede de atendimento etc.) e das condições de vida em 

cada localidade. Gostaríamos que você pudesse trazer, para as reflexões 

propostas neste capítulo, a complexidade da dinâmica de trabalho no 

conselho do seu município.

Caso – Evasão escolar em  
Santana do Grajaú
Santana do Grajaú possui 13.028 habitantes, dos quais 82% residem 

na área rural. As principais atividades econômicas são a agricultura e o 

comércio local; mais de 40% da renda do município advém das transfe-

rências governamentais. A população é bastante empobrecida; a renda 

média per capita é de R$ 30,43. Os indicadores de educação também são 

muito preocupantes: 57% da população com mais de 15 anos é analfa-

beta, faixa que amplia para 64% quando consideramos as pessoas com 

mais de 25 anos. O conselho municipal dos direitos da criança e do ado-

lescente, criado em 2000, reúne-se mensalmente. Em sua composição, 

conta com dez representantes, dos quais cinco representam a sociedade 

civil e cinco o Poder Público Municipal. A cidade possui ainda um con-

selho tutelar, criado em 2002. 

A mobilização 

A rádio difusora de Santana do Grajaú anuncia insistentemente o encon-

tro que ocorrerá no próximo domingo com a participação de Maria Luiza 

Barretos, Cícero José (o “Zeca da Feira”) e José Augusto de Souza, can-

didatos à Prefeitura da cidade, e dos conselhos municipais de políticas 

sociais e do conselho tutelar. Estamos na última semana de outubro de 

2004 e os conselhos dos direitos e tutelar, instituições promotoras do 

evento, estão em polvorosa com os preparativos. 

A preocupação dos conselheiros começou há dois anos. O menino 

André, então matriculado no ensino fundamental, começou a perder a 

visão. Em sua família esta tem sido uma preocupação de algumas gera-

ções; alguns membros da família têm neuropatia óptica hereditária  
de Leber. 

Neuropatia óptica hereditária de 
Leber é uma doença rara do nervo 
óptico que provoca cegueira. Deve-
se a um defeito genético transmitido 
da mãe para os filhos. Os homens 
são mais atingidos pela doença, que 
costuma se desenvolver entre os 15 
e 35 anos. Os principais sintomas são 
a perda repentina de visão em um 
olho, com dificuldade para perceber 
as cores e alteração de campo visual. 
A doença atinge o segundo olho 
num espaço de semanas ou meses.
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Maria Auxiliadora, mãe de André, rapidamente procurou os médicos 

que tinham atendido aos seus familiares que sofriam da mesma doença 

e se tornaram cegos. Ao mesmo tempo, preocupada com o futuro de 

André, procurou o conselho tutelar, ao perceber que a escola não estava 

preparada para atender seu filho, chegando inclusive a propor que ele 

estudasse em casa. A mãe, no entanto, sentiu que o filho, que gostava 

tanto de estudar, perderia o convívio com outras crianças e ficaria na 

dependência do envio de material e acompanhamento pedagógico. Com 

o avanço da doença, André passou a precisar de material especial: a letra 

tinha que ser ampliada em quatro vezes para que ele pudesse enxer-

gar. A Prefeitura alegava que não tinha recursos para produzir apostilas 

especiais. 

A atuação do conselho tutelar e a luta de dona Maria, nesse caso, duraram 

um período muito longo. Após várias reuniões, o problema do André só 

foi solucionado quando a dra. Ana Lúcia, promotora de justiça, redigiu 

um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), obrigando o município, 

por meio da Secretaria de Educação, a disponibilizar apostilas especiais 

para o menino, além de mantê-lo na turma regular de ensino. O mate-

rial só ficou pronto em outubro, depois de sete meses de espera.

O caso do André e as várias reuniões realizadas na tentativa de solu-

cioná-lo levaram o conselho tutelar a organizar todas as denúncias de 

crianças e adolescentes fora da escola. A partir desse caso, a discussão se 

ampliou para o problema da evasão escolar, muito comum no municí-

pio. Os agentes de saúde foram grandes aliados do conselho tutelar nessa 

tarefa, uma vez que contribuíram para a realização do mapeamento e 

da caracterização dos casos de evasão escolar. Assim, foi possível per-

ceber que havia diferentes motivos e situações impedindo as crianças 

de freqüentarem a escola. Tais situações precisariam ser apreciadas e 

analisadas com atenção pelos conselheiros tutelares e dos direitos. 

Nas reuniões com o conselho municipal dos direitos da criança e do 

adolescente decidiu-se que o mapeamento dos casos de evasão escolar 

seria apresentado aos candidatos à prefeitura, como forma de pressionar 

publicamente os políticos e gestores do município para que a situação 

fosse resolvida. 
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O conselho municipal dos direitos conseguiu, então, uma agenda com 

os assessores de campanha dos candidatos. Nessa reunião, ficaram acer-

tadas as regras do encontro entre conselheiros e candidatos, dentre elas, 

a de que os últimos deveriam se comprometer publicamente com uma 

plataforma de ações prioritárias com base nas demandas colocadas pelos 

conselheiros. Segundo Ana Amélia, presidente do conselho municipal 

dos direitos, após tão longo e exaustivo levantamento de informações, 

o trabalho realizado não poderia ser perdido. Portanto, era fundamental 

garantir o compromisso público dos candidatos com o problema da eva-

são escolar e assegurar que a promessa fosse cumprida.

Pelo mapeamento realizado pelo conselho dos direitos, as principais 

causas da evasão escolar na cidade são: a necessidade de complementa-

ção da renda familiar, uma vez que várias crianças deixam de ir à escola 

para ajudar suas famílias na atividade agrícola; a repetência escolar e a 

distância da moradia das crianças da área rural em relação às unidades 

de ensino. Dentre os casos de repetência, há situações como a do André, 

ou a da Luciana, que tem paralisia cerebral e não assiste às aulas como 

as outras crianças da cidade. No entanto, a maior parte dos casos é de 

crianças que trabalham com suas famílias na lavoura, na feira, na rodo-

viária ou na beira da estrada. 

Um grupo bastante animado para o encontro com os candidatos é o 

grêmio estudantil da escola do André; o jornal Fala aí, produzido pelo 

grupo, procura estimular a participação de crianças e adolescentes de 

toda a cidade no evento.

Algum tempo depois, foi realizada uma reunião extraordinária do con-

selho municipal dos direitos da criança e do adolescente para avaliação 

do encontro com os candidatos. A reunião estava bem agitada e todas as 

pessoas queriam, ao mesmo tempo, trazer suas impressões. Ao término, 

chegou-se à conclusão de que o evento havia sido um sucesso em termos 

da participação: todos os candidatos compareceram, o auditório estava 

lotado, havia vários candidatos a vereador presentes e a promotora de 

justiça permaneceu durante todo o tempo.
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Figura 1 – Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos 
Adolescentes de Santana do Grajaú
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Outro aspecto relevante foi a riqueza das discussões. Todos ficaram satis-

feitos com a oportunidade de divulgar o levantamento realizado e de 

trazer o problema da evasão escolar para o debate durante o processo 

da eleição. Infelizmente, percebeu-se que os candidatos não estavam 

a par da situação vivida por parte significativa das crianças da cidade, 

tampouco estavam sensibilizados da importância de reverter a situação 

e alterar os indicadores da educação. Por isso, os conselheiros avaliaram 

que essa foi uma estratégia importante, visto que, durante a campanha, 

o acesso aos candidatos é mais fácil e eles costumam estar mais propen-

sos a assumirem compromissos com a área social. 

Para assegurar que a promessa não ficaria somente no discurso, todos 

os candidatos assinaram o compromisso “Criança na Escola”, elaborado 

pelo conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, e que 

seria publicado na edição semanal do Gazeta do Grajaú. Enfim, a primeira 

etapa foi cumprida. 

As soluções

Em janeiro de 2005, nos primeiros dias do mandato da prefeita eleita, 

Maria Luiza, realizou-se, por solicitação do conselho municipal, uma reu-

nião com o novo secretário de educação, prof. João Silvério. O objetivo 

era discutir o plano de ação para combater a evasão escolar, agora tema 

prioritário a ser enfrentado pelo município. Nessa reunião definiu-se um 
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cronograma de trabalho para que o conselho municipal dos direitos da 

criança e do adolescente, o conselho de educação e de assistência social 

acompanhassem e discutissem a elaboração do plano de ação. Além 

disso, instituiu-se uma câmara intersetorial, envolvendo representantes 

dos conselhos envolvidos e das secretarias municipais para discutir e 

avaliar o andamento do trabalho. 

O passo seguinte foi a implementação do “plano de ação”, que consistia 

em algumas etapas principais: 

1. Encontros entre as Secretarias de Educação, Assistência Social e 

Saúde, com os seguintes objetivos: a) analisar os dados levantados sobre 

a evasão; b) aprofundar os dados com base em estudo social elaborado 

pela Secretaria de Assistência Social e no diagnóstico de saúde, trazido 

pelo Programa de Saúde da Família; c) definir os procedimentos a serem 

adotados pelas demais secretarias, em conformidade com a situação 

observada; d) divulgar o projeto político-pedagógico elaborado pela 

Secretaria de Educação, com os conselhos de gestão escolar.

2. Implantação do processo de revitalização da rede municipal de ensino, 

que incluía: a) ampliação da frota de transporte escolar rural; b) reforma 

das unidades de ensino; c) realização de concurso para contratação 

de professores; d) reelaboração do cardápio da merenda escolar, entre 

outras medidas. 

Esse conjunto de iniciativas foi denominado “Nenhum a menos: pro-

grama municipal de combate à evasão escolar de Santana do Grajaú”. 

Um grupo de profissionais da educação foi nomeado gestor do programa 

de combate à evasão escolar; esses profissionais foram os principais res-

ponsáveis pela orientação de diretores e professores da rede de ensino 

quanto à importância das medidas a serem adotadas. Os gestores reali-

zaram visitas às escolas, reuniões com professores, visitas às residências 

de alunos com número elevado de faltas, divulgação, na mídia, dos tra-

balhos de combate à evasão escolar e contato permanente com o Poder 

Judiciário (Vara da Infância e da Juventude) e com o conselho tutelar. 

Além disso, os gestores definiram estratégias para combater a evasão 

escolar específicas para cada escola.

Assim, o “Nenhum a menos” foi estruturado com base em duas fren-

tes de ação: uma externa e outra interna. A externa constituiu-se na 
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divulgação do programa e na sensibilização da sociedade com relação 

ao problema da evasão escolar. A interna, por sua vez, foi subdividida 

em outras duas frentes: uma de contato direto com o aluno evadido  

ou em processo de evasão, que envolvia desde a conversa com o próprio 

aluno em sua escola até o encaminhamento de determinados casos para 

o Conselho Tutelar e para a Vara da Infância e Juventude; a outra frente 

compreendia a reestruturação do currículo e do conteúdo das disciplinas 

escolares, além da capacitação de professores para lidar, em sala de aula, 

com crianças e adolescentes com deficiência.

Ao longo da implementação do programa “Nenhum a menos” algumas 

medidas foram adotadas para adaptar a escola à realidade das crianças e 

dos adolescentes, tais como: abertura de matrículas em qualquer época 

do ano, adaptação do calendário de aulas para atender aos adolescentes 

que trabalham na lavoura com suas famílias, cursos supletivos noturnos 

e ensino profissionalizante. Estabeleceu-se, ainda, um grupo de edu-

cadores especiais para apoio às crianças que apresentavam defasagem 

idade/série e orientadores educacionais nas séries iniciais. 

Inserir as famílias em programas de transferência de renda, como o Pro-

grama Bolsa Família, foi também uma medida necessária para combater 

a evasão, uma vez que muitas crianças precisavam sair da escola para tra-

balhar. O município passou a complementar o programa de transferência 

de renda do Governo Federal, de modo a assegurar a permanência das 

crianças na escola. A Secretaria Municipal de Educação também realizou 

investimento financeiro em material pedagógico, transporte e merenda. 

Ao final de dois anos de implantação do programa “Nenhum a menos”, 

Santana do Grajaú comemora a redução da evasão escolar: “Dá gosto ver 

o movimento da meninada indo pra escola, parece passarinho cantando 

de madrugada” – diz Carlos Miguel, o novo presidente do Conselho dos 

Direitos na cidade. 

Mas é na escola, na terceira cadeira da fila próxima à janela, que encontra-

mos a pessoa mais feliz por estar naquele lugar. André sabe da importân-

cia do empenho da sua mãe e de todos que se mobilizaram para assegurar 

os seus direitos: “Eu já estava constrangido por frequentar as aulas. Tive 

vontade de desistir, mas era a minha luta. E a luta da minha mãe”.
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O que são os conselhos dos direitos  
da criança e do adolescente e quais  
as suas atribuições 
Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, incorporados à 

estrutura do Estado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 

1990), são órgãos públicos diferenciados pela sua natureza colegiada  

entre o governo e a comunidade. Os conselhos são órgãos compostos pari-

tariamente por organizações governamentais e não governamentais, que 

possuem o papel de controlar as ações da política de atendimento em todos 

os níveis. Suas decisões têm caráter deliberativo. Segundo o Conanda,

Os Conselhos dos Direitos de Crianças e Adolescentes são ór-
gãos responsáveis pela elaboração das diretrizes da política de 
atendimento aos direitos da criança e do adolescente, bem como 
pelo acompanhamento, controle e avaliação dos programas e 
ações desenvolvidas (CONANDA, 2007).

Antes de iniciarmos a discussão deste tópico, convidamos você a refletir 

sobre o papel dos conselhos com base em suas próprias vivências.

Para pensar   
Reflita sobre a atuação do conselho dos direitos da criança e do adolescente 
do qual você participa, à luz da definição do Conanda.  
Que ações já foram implementadas no que se refere à elaboração das 
diretrizes para o atendimento de crianças e adolescentes; ao acompanhamento, 
controle e à avaliação das atividades realizadas?  
Que dificuldades o conselho enfrenta no cumprimento das suas funções?

A constituição jurídica dos conselhos dos direitos está no Livro II – “Parte 

Especial”, na seção intitulada “Da Política de Atendimento” –, na qual o 

ECA estabelece as disposições gerais, as diretrizes e as linhas de ação da 

política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Embora 

o ECA tenha determinado a existência dos conselhos dos direitos em 

níveis federal, estadual e municipal, esta Lei Federal estabelece apenas 

princípios gerais para a sua criação e funcionamento, delegando a sua 

criação, de fato, às leis específicas das três esferas de governo. 

Órgão colegiado é composto por 
pessoas com distintas representações 
e em que as decisões são tomadas 
coletivamente. É uma forma 
de gestão na qual a direção é 
compartilhada por um conjunto de 
pessoas com igual autoridade, que, 
reunidas, decidem.

Caráter deliberativo porque toma 
decisões após discussão e exame da 
matéria pelo colegiado.
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A criação dos conselhos obedeceu à lógica do princípio federativo que 

regeu a elaboração da Constituição Federal de 1988: a descentralização 

político-administrativa do governo federal para os municípios (muni-

cipalização), assunto que discutiremos mais adiante, e a participação 

popular na formulação das políticas e no controle das ações em todos os 

níveis (BRASIL, 1988, art. 204). 

O princípio da participação concretiza uma visão de Estado ampliado, com-

posto pela sociedade política (os governantes) e pela sociedade civil organi-

zada. Com base nesse princípio, os governantes passam a compartilhar com 

a comunidade uma tarefa que antes era exclusivamente deles: a decisão 

sobre as políticas para infância e adolescência e o seu financiamento. 

O princípio da paridade visa estabelecer uma composição igualitária 

entre governo e sociedade civil, estabelecendo que ambos possuem pode-

res iguais nos processos decisórios de formulação da política de promoção, 

proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

Por fim, o princípio do controle social assegura a participação da 

sociedade no controle das ações dos governos e do aparelho de Estado, 

visando garantir o cumprimento das leis e a transparência dos atos admi-

nistrativos (particularmente dos gastos orçamentários). Desse modo, a 

sociedade e, em particular, as organizações voltadas aos interesses das 

crianças e dos adolescentes assumem o papel de agentes fiscalizadores 

do cumprimento dos direitos assegurados nas leis e nas políticas para a 

infância e a adolescência. 

A inobservância de qualquer um dos princípios descritos – participação, 

paridade e controle – gera a impossibilidade de ação do conselho, o 

desconforto dos seus membros pelo sentimento de inoperância e o des-

crédito do órgão. 

Para pensar  
Na sua localidade o conselho dos direitos opera segundo os princípios de 
participação, paridade e controle? Que tipo de dificuldade tem enfrentado 
para atuar segundo esses princípios?   
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O papel dos conselhos dos direitos vem sendo ampliado para além 

daquele estabelecido pelo ECA. As leis de criação e seus regimentos 

internos terminaram por delegar-lhes outras atribuições, que podem ser 

assim resumidas: 

 � acompanhar e participar do processo de elaboração da legislação 
municipal, estadual e nacional relacionada à infância e à adolescência;

 � deliberar sobre a política dos direitos da criança e do adolescente, 
incluindo o estabelecimento de prioridades, a aprovação de planos espe-
cíficos e a influência no reordenamento institucional necessário à con-
secução dessa política;

 � incidir sobre o financiamento das políticas sociais públicas, visando 
garantir o princípio da prioridade absoluta para crianças e adolescen-
tes, incluindo a defesa dos seus interesses na elaboração e na aprovação 
do orçamento público, bem como na gestão dos fundos dos direitos da 
criança e do adolescente; 

 � registrar os programas governamentais e não governamentais da polí-
tica de promoção, proteção, defesa e atendimento aos direitos da criança;

 � acompanhar e avaliar as ações governamentais e não governamen-
tais destinadas ao atendimento dos direitos da criança e do adolescente, 
cobrando mudanças que deixaram de ser executadas;

 � promover, de forma contínua, atividades de divulgação do ECA;

 � mobilizar a opinião pública para a indispensável participação dos 
diversos segmentos da sociedade (BRASIL, 1990, inciso VI, art. 88). 

 
VOCÊ SABIA QUE 

 �no ano de 2005 existiam Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA) em 92% dos municípios brasileiros (5.103 CMDCA)? 
Embora esse dado indique um avanço importante na implantação de conselhos 
municipais desde a promulgação do ECA, em 1990, a distribuição dos muni-
cípios nos quais eles não foram ainda criados é desigual: em 2005 as regiões 
Sudeste e Sul não apresentavam conselhos em 4% dos seus municípios, percen-
tual que se eleva sucessivamente nas regiões Nordeste (12%), Norte (13%) e 
Centro-Oeste (16%). Em 2005, havia 461 municípios brasileiros sem conselho 
municipal dos direitos (CEATS; FIA, 2007).

 �a maioria dos conselhos (57,6%) está em municípios de pequeno porte, com 
menos de 6 mil pessoas com 17 anos de idade ou menos?

 �32,5% dos conselhos estão localizados em municípios de médio porte, com 
6.001 a 20 mil pessoas com 17 anos de idade ou menos?
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 �apenas 9,8% dos conselhos se situam em municípios de grande porte, com 
mais de 20 mil pessoas com 17 anos de idade ou menos? (CEATS; FIA, 2007) 

 �os Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente estão 
implantados em todos os 26 estados brasileiros? (CEATS; FIA, 2007)  

 �o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda),   
constituído em 1991, começou a funcionar no início de 1993, e encontra-se vin-
culado à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República? 

Além das atribuições descritas, outro papel foi atribuído aos conselhos 

dos direitos, em função da sua prática cotidiana: o de coordenar o pro-

cesso de escolha dos conselheiros tutelares e apoiar o funcionamento 

dos conselhos. Embora se constitua um importante papel, tem sido usu-

almente mal interpretado, uma vez que sugere a subordinação do con-

selho tutelar ao conselho dos direitos. Muito esforço tem sido feito para 

assegurar que os conselhos dos direitos e tutelares sejam órgãos distintos 

e autônomos entre si e em relação a outros órgãos do Estado brasileiro, 

sejam eles do Legislativo, do Executivo ou do Judiciário. 

Para cumprir o seu papel na formulação das políticas de promoção e 

defesa dos direitos da criança e do adolescente, os conselhos dos direitos 

tiveram e ainda têm que definir a sua especificidade em relação às com-

petências do Poder Legislativo e, particularmente, do Executivo. 

Em relação ao caráter normativo do Poder Executivo, a definição das 

competências são supostamente concorrentes e as decisões dos conselhos 

deliberativos devem ser acatadas pelas autoridades máximas do Execu-

tivo. Contudo, a questão acerca da existência ou não de uma hierarquia 

superior das deliberações dos conselhos dos direitos sobre os atos norma-

tivos do chefe do Executivo é tema algumas vezes debatido, particular-

mente mediante um conflito constituinte. O que parece certo, firmado 

na jurisprudência, é que a decisão dos conselhos dos direitos da criança 

e do adolescente possui natureza vinculativa, ou seja, a sua decisão em 

relação aos direitos de crianças e adolescentes deve ser adotada por todos 

os outros segmentos (governo, outros conselhos e sociedade civil).

Os conselhos têm papel normativo, 
porém suas normas não podem 
substituir ou contradizer as normas 
criadas pelo Legislativo. Seu poder 
normativo tem caráter suplementar 
ou complementar, tendo em vista 
que as políticas estabelecidas pelos 
conselhos devem se basear em 
preceitos legais.

Jurisprudência refere-se às decisões 
de um tribunal em matéria de 
direito.
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Concebidos na forma de rede, em oposição ao antigo “sistema do bem-estar 

do menor”, e seguindo a lógica do novo pacto federativo na formulação 

e no controle das políticas, os conselhos nacional, estaduais e municipais 

guardam entre si relações de autonomia, concorrência e complementari-

dade no exercício de suas funções.

Compreender o papel dos conselhos municipais dos direitos na formulação 

e no controle da política de promoção e defesa dos direitos da criança e 

do adolescente significa compreender a relação que eles estabelecem com 

os conselhos congêneres. Desse modo, a definição das competências entre 

os três níveis de conselhos é similar àquela estabelecida em relação às três 

unidades federadas: cada nível de conselho formula e controla as políticas 

no seu âmbito da esfera federada. Assim, o conselho nacional formula as 

diretrizes para a política nacional de atendimento aos direitos da criança 

e do adolescente e controla as ações em seu âmbito da esfera federal; o 

conselho estadual formula as diretrizes para a política estadual em cará-

ter suplementar ao federal e o conselho municipal formula, suplementar 

e concorrentemente, as diretrizes para a política municipal. Embora a 

autonomia político-administrativa do município tenha sido ampliada pela 

Constituição Federal de 1988, ainda existe uma hierarquia descendente 

de competências entre os níveis federal, estadual e municipal que limita a 

autonomia real dos municípios. 

Figura 2 – Os três níveis de conselhos dos direitos da criança e do adolescente
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O papel dessa rede de conselhos dos direitos da criança e do adolescente 

só pode ser compreendido em relação ao conjunto de conselhos de dife-

rentes matizes (de políticas setoriais ou conselhos temáticos) nos três 

níveis da unidade federada. O Conanda, por exemplo, no exercício de 

sua competência deve levar em consideração outros conselhos dos direi-

tos (tais como os de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e de Combate 

à Desigualdade Racial), outros conselhos de políticas para segmentos 

etários (como o da Juventude e do Idoso) e demais segmentos da popu-

lação (como o de mulheres e índios) e os conselhos de políticas setoriais, 

tais como os da saúde, educação, assistência social, emprego e renda. 

Além desses, que são do âmbito das relações do Conanda, existem cerca 

de outros 110 conselhos no âmbito do governo federal, como os do meio 

ambiente e desenvolvimento econômico. 

Embora o papel dos conselhos dos direitos em relação aos conselhos 

setoriais e temáticos ainda esteja em processo de definição, o relaciona-

mento entre eles deve ser regido pelo princípio do respeito mútuo e da 

complementaridade de ações. 

Como se estruturam os conselhos dos 
direitos da criança e do adolescente
A organização interna dos conselhos está estabelecida no regimento 

interno, no qual se regulam todos os procedimentos que devem ser obser-

vados pelos membros do colegiado e demais participantes que atuam 

no órgão como funcionários públicos. Esses procedimentos referem-se, 

por exemplo, à periodicidade das reuniões, às formas de deliberação, 

à composição das comissões, à organização das pautas e às formas de 

participação popular.

Para pensar  
Na época da sua criação, como foi estruturado o conselho em que você 
atua? Atualmente permanece a mesma estrutura ou ele tem uma nova  
forma de organização?   
Quais os avanços e as limitações que apresenta, hoje, para a atuação dos 
conselheiros e o atendimento das necessidades do município?
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O regimento estabelece como o conselho vai se organizar para executar a 

sua missão. Outros itens que podem constar do regimento interno são:

 � assembléias gerais (convocação, funcionamento);

 � assembléias extraordinárias (convocação, funcionamento);

 � presidência (presidente e vice) – forma de escolha, funções e rodízio 
nas funções; 

 � organização da pauta;

 � quórum mínimo para deliberações;

 � quórum qualificado – alteração do regimento interno, utilização dos 
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente;

 � afastamento e substituição de conselheiros(as);  

 � criação e organização das comissões (permanentes, temporárias);

 � participação de conselheiros(as) titulares e suplentes;

 � formato das votações; 

 � publicação das deliberações e decisões;

 � formas de participação popular.

 
VOCÊ SABIA QUE 

 �a dedicação dos conselheiros às atividades do CMDCA em todo o Brasil  
é baixa? 69% deles dedicam até 5 horas por mês e 24% têm dedicação de  
6 a 20 horas. Em muitos conselhos, as reuniões ocorrem apenas uma vez  
por mês;

 �60% dos conselheiros, no país, são funcionários, empregados ou prestadores 
 de serviço em órgãos públicos e 18% são colaboradores em organizações não  
governamentais de defesa dos diretos ou de atendimento de crianças e  
adolescentes?        

Fonte: Pesquisa nacional Ceats/FIA (2007), com dados de 2006, referentes a 49% dos conselhos municipais dos direitos.

Para pensar  
Como é a composição do CMDCA em sua localidade? Há paridade entre  
os representantes dos setores públicos e dos órgãos não governamentais? 
Como os representantes desses dois setores atuam e interagem na defesa  
dos direitos das crianças e dos adolescentes?
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O trabalho dos conselheiros costuma se estruturar em comissões temá-

ticas paritárias (CONANDA, 2007). As divisões temáticas das comissões 

se baseiam nas atribuições do conselho, previstas na lei municipal de sua 

criação, e no seu regimento interno. Esses documentos informam quan-

tas comissões o conselho possui, em quantas um conselheiro pode atuar, 

o número de membros de cada comissão e o mandato dos conselheiros 

nas comissões. 

Em geral, as reuniões das comissões acontecem com uma periodicidade 

quinzenal ou semanal. No caso do Conanda, elas são mensais. Caso os 

conselheiros sintam necessidade, podem convidar pessoas ou entidades 

específicas para as reuniões das comissões, com o objetivo de esclarecer 

e facilitar a discussão sobre determinados assuntos. 

As comissões podem ser permanentes ou provisórias, dependendo da 

demanda do conselho. As comissões intersetoriais podem também ser 

criadas dentre os diversos conselhos que englobam as áreas da política 

social para crianças e adolescentes, com o objetivo de elaborar, acompa-

nhar e avaliar as políticas. As comissões permanentes têm o seu funciona-

mento continuado sobre temáticas específicas, que necessitam de atenção 

constante. Podemos citar, como exemplo, as seguintes comissões:

 � Comissão de Política de Atendimento dos Direitos – responsável pelo 
monitoramento da execução da política da criança e do adolescente no 
município.

 � Comissão de Orçamento e Fundo – responsável pelo monitoramento e 
proposição sobre os recursos do orçamento criança/adolescente e do Fundo.

 � Comissão de Garantia de Direitos e Apoio aos Conselhos – responsá-
vel pelo processo de criação dos conselhos tutelares.

 � Comissão de Registro, Inscrição e Reavaliação – responsável pelo 
registro de programas governamentais e não governamentais de aten-
dimento.

 � Comissão de Comunicação e Divulgação – responsável pela divulga-
ção dos trabalhos dos conselhos dos direitos e tutelares.

É importante ressaltar que muitos municípios, especialmente os de pequeno 

porte, podem ter dificuldades para criar diversas comissões; nesses casos a 

lacuna é suprida, na prática, pelo empenho e esforço dos conselheiros. 
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Para pensar  
O seu conselho se organiza em comissões?   
Nos conselhos que possuem comissões, como você avalia o trabalho delas?  
Quando elas funcionam bem, a que você atribui essa atuação? E nas que  
funcionam mal, o que explica esse fato?

Um aspecto que dá suporte para a boa estruturação e desempenho das 

atribuições dos conselhos é  o de possuir uma secretaria-executiva téc-

nica e politicamente competente. Os conselhos dos direitos são órgãos 

colegiados formados por pessoas com muitas outras atribuições em suas 

instituições, com tempo limitado para o exercício do papel de conse-

lheiro. Por essa razão, precisam do apoio de uma secretaria-executiva, 

constituída de uma boa equipe para auxiliar nos trabalhos, chamada, 

por alguns, de “equipe técnica”.

Para pensar  
É importante definir o perfil da pessoa que se quer como secretário-
executivo. Em alguns conselhos, o secretário-executivo possui papéis 
meramente administrativos; em outros, também lhe são delegadas funções 
de representação política do conselho. Recentemente, observa-se uma 
tendência de se qualificar politicamente a função de secretário- executivo 
com a incorporação de ex-conselheiros para assumir esse papel.  
Como você avalia essas duas possibilidades de ação do secretário-executivo? 
Que conseqüências elas podem trazer para o cotidiano dos conselhos?

Como exemplo do trabalho técnico necessário para assessorar as tarefas 

específicas de conselheiros(as), podemos citar: preparação das pautas e 

organização das reuniões; elaboração das atas e das resoluções; comu-

nicação entre os conselheiros; manutenção do registro atualizado de 

entidades de atendimento; realização de estudos que sirvam de subsídio 

para as deliberações do conselho; assessoria na deliberação das políti-

cas e no seu monitoramento e avaliação; e assessoria na elaboração do 

orçamento para a criança e gestão dos fundos. Em muitos conselhos, as 

pessoas que executam o trabalho técnico exercem, também, o papel de 

assessoria jurídica e parlamentar.
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VOCÊ SABIA QUE

 �no Brasil, a disponibilidade de apoio da equipe técnica aos CMDCA é rela-
tada por 54% dos conselhos? Dentre esses profissionais, 91% são cedidos pelo 
Poder Público; 

 �12% dos conselhos que dispõem de apoio técnico contam também com 
voluntários?

Fonte: Pesquisa nacional Ceats/FIA (2007), com dados de 2006, referentes a 49% dos conselhos municipais dos direitos.  

Em municípios muito pequenos, a equipe técnica que apóia os conse-

lhos costuma ser compartilhada com outros órgãos do Poder Público. 

Nas capitais, municípios médios, grandes e de regiões metropolitanas, os 

estados e a esfera federal podem estabelecer uma equipe técnica especí-

fica para os conselhos. Mais importante do que definir se a equipe téc-

nica é própria do conselho ou compartilhada com outras instituições, é 

garantir aos conselheiros(as), sempre que necessário, o apoio da equipe 

para avaliar situações de maior complexidade.

Para pensar   
Quais as maiores dificuldades que você enfrenta no cotidiano do seu  
trabalho como conselheiro?  
Procure identificar os diferentes atores/dimensões envolvidos em suas 
dificuldades.

O controle, uma das funções dos conselhos dos direitos, se concretiza na 

medida em que a estrutura, a equipe técnica e a organização interna 

estiverem em condições de funcionamento.

 
DIFICULDADES QUE PODEM SURGIR NO COTIDIANO DE UM CONSELHO DOS 
DIREITOS

 �Ausência de representação pública – o Poder Executivo tem que nomear 
os seus representantes no conselho. Caso não o faça, dificultará o seu pleno 
funcionamento ao impedir a paridade na sua composição. Em caso de ausência 
 



TEORIA E PRÁTICA DOS CONSELHOS TUTELARES E CONSELHOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

84

 
por falta de nomeação, os membros do conselho devem estabelecer contato 
direto e oficial junto ao órgão ao qual o conselho está vinculado (Secretaria ou 
Gabinete, por exemplo). Persistindo a ausência de representação pública, o fato 
deve ser comunicado ao Ministério Público, que intimará o Poder Executivo para 
compor o órgão, imediatamente. 

 �Faltas continuadas (e sem justificativas) do (a) conselheiro(a) – tais ausên-
cias devem ser alvo de sanções previstas no regimento interno.

 �Ausência de contador público – o prefeito deve, obrigatoriamente, nomear 
um contador público para o Fundo da Criança e do Adolescente. Os fundos são 
públicos, regidos como qualquer rubrica orçamentária pública e submetidos à 
legislação própria. Portanto, a nomeação é obrigatória e somente o chefe do 
Executivo pode fazê-lo. As organizações da sociedade civil não devem suprir 
essa ausência com a contratação de um profissional privado, visto que esse tipo 
de ação é ilegal. 

 �Precariedade de funcionamento – o conselheiro tem que contar com uma 
estrutura física e pessoal (apoio de uma equipe técnica) adequada para o cum-
primento de suas atribuições específicas. 

Figura 3 – O conselho dos direitos
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Um último aspecto sobre a estrutura a ser lembrado refere-se às condi-

ções do espaço físico utilizado pelos conselhos dos direitos, como salas, 

equipamentos, mobiliário, telefone e acesso a diversos meios de comu-

nicação (telefone, fax, internet, correios e outros).
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Como planejar as ações do  
conselho dos direitos
Para que os conselhos dos direitos possam assumir suas atribuições de 

elaborar, monitorar e avaliar as políticas públicas, influenciar na elabo-

ração do orçamento público, gerir o fundo dos direitos da criança e do 

adolescente, registrar as entidades, coordenar o processo de escolha dos 

conselheiros tutelares e realizar ações de educação em direitos humanos 

da criança e do adolescente, é fundamental que os conselheiros saibam 

elaborar um plano de ação para estruturar o trabalho a ser desenvolvido.

A construção de um plano de implementação de uma política é um  

processo pragmático, que, como um empreendimento social, visa solu-

cionar problemas e atender ao interesse de públicos diversos (ABEGÃO, 

2007). Por causa da variedade de assuntos e pessoas que mobiliza e das 

decisões que exige, seu sucesso está diretamente relacionado ao envol-

vimento dos potenciais parceiros e beneficiários no processo de planeja-

mento, implantação, acompanhamento e avaliação.

 
SOBRE O ESPAÇO FÍSICO UTILIZADO PELOS CONSELHOS, VOCÊ SABIA QUE

 �mesmo sem um local exclusivo, 83% dos CMDCA do país dispõem de espaço 
para atuar? A região mais bem servida é a Nordeste, seguida da Sudeste. Na 
região Norte, 25% dos conselhos não dispõem de espaço próprio para suas 
atividades, configurando a maior parcela entre as regiões;

�os espaços reservados aos CMDCA do país são considerados como de boa 
localização (88%), bom tamanho para o funcionamento do conselho (58%), 
boa conservação (75%), e apenas 48% com boa privacidade para o trabalho? 
Portanto, a falta de privacidade e o tamanho inadequado são problemas que 
atingem o maior número de conselhos; 

 �muitos CMDCA no país não dispõem de armário ou estante (47%), arquivo 
de documentos (51%), mesas, cadeiras e material de consumo (60%), textos 
legais, tais como o ECA (20%), linha fixa de telefone (54%), computador (49%) 
e acesso à internet (54%)? Nota-se, portanto, a falta de vários equipamentos 
disponíveis para apoio ao trabalho dos CMDCA.

Fonte: Pesquisa nacional Ceats/FIA (2007), com dados de 2006, referentes a 49% dos conselhos municipais dos direitos. 

Pragmático é o que está voltado 
para ação; suscetível de aplicações 
práticas.
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Como pré-requisitos para elaboração, um plano de ação participativo 

deve ter como base filosófica a construção de consensos e a prática do 

diálogo; além disso, precisa incorporar os atores envolvidos com o pro-

blema em foco. Freqüentemente, é possível que determinados objetivos, 

metas ou ações propostas atinjam interesses distintos e até concorrentes. 

No entanto, nenhum dos potenciais parceiros deve ser descartado; todos 

precisam ser colocados em situação adequada para que possam expres-

sar suas opiniões com autenticidade e segurança. Quanto mais pessoas 

com objetivos comuns e opiniões divergentes compuserem a criação de 

um plano, maior riqueza irá apresentar no que diz respeito à realidade 

de um determinado local. 

 
Um plano de ação participativo demanda um processo interativo, em que as 
pessoas realizam análises conjuntas para obter o diagnóstico da situação das 
crianças e adolescentes e as estratégias de ação. Um planejamento participa-
tivo não se restringe a dados econômicos e sociais do município, mas incorpora 
informações de outras fontes, tais como a comunidade e os conselhos. Tem 
como vantagem incorporar confiabilidade aos dados obtidos e considerar a 
participação da comunidade na busca por soluções próprias. Propicia o pro-
cesso de aprendizado de uma metodologia interdisciplinar, uma vez que incor-
pora diferentes graus de conhecimento e múltiplas perspectivas. Por fim, um 
plano de ação participativo permite que os grupos assumam o controle sobre 
decisões locais e que as pessoas adquiram interesse em manter as estruturas 
e práticas.

A efetividade da construção de um plano depende, também, da compe-

tência técnica de quem coordena o trabalho, da escolha dos métodos e 

técnicas participativas e da garantia do diálogo na tomada de decisões. 

Para que as decisões sejam coletivas, é preciso que todos os participantes 

criem um conhecimento comum sobre o problema e as possíveis solu-

ções, integrando, inclusive, o saber de especialistas.

No caso de haver conflitos de interesses, é necessária uma solução par-

ticipativa e não uma negação das dificuldades. Para garantir a partici-

pação, é preciso que todos os envolvidos se tornem participantes-ativos 

(obviamente, cada um colaborando com sua parte específica na constru-

ção do todo).
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Os conflitos fazem parte das 
relações sociais. Em geral, a 
existência de conflitos é um fator 
positivo, pois indica a existência 
de opiniões divergentes sobre as 
questões. Isso é bom, uma vez 
que a unanimidade sugere falta 
de discussão e de problematização 
das questões. Trabalhar com os 
conflitos, buscando consenso ou 
aceitação das divergências, é atuar 
democraticamente. Os conflitos se 
transformam em violência quando, 
em vez de resolvê-los ou administrá-
los, o gestor tenta acabar com eles, 
impondo sua própria vontade e seus 
interesses.

Algumas dificuldades costumam surgir na construção de um plano de 

ação participativo, tais como o “eficientismo” dos técnicos, o predo-

mínio da cultura organizacional formal, a tendência à manipulação da 

comunidade, o apego ao “pequeno” poder, a subestimação dos leigos e, 

sobretudo, dos pobres (KLIKSBERG, 1999). Conhecer esses obstáculos é 

importante para que sejam reforçadas ações que privilegiam o diálogo e 

a construção de consensos. 

Para pensar  
Você já realizou um plano de ação participativo?   
Reflita sobre as dificuldades freqüentemente encontradas e as formas de 
superá-las, com base na sua própria experiência ou no relato de parceiros 
que tenham vivenciado processos semelhantes ao descrito neste tópico.

Para alguns conselheiros, as diretrizes da política de atendimento, as 

estratégias para a sua implementação e o plano de ação conformam uma 

unidade de planejamento. No entanto, a elaboração das diretrizes da 

política pode anteceder a elaboração do plano. O Conanda, por exemplo, 

definiu primeiro um conjunto de diretrizes para a política de promoção, 

defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente para o 

período de 2002 a 2005; posteriormente, elaborou planos específicos 

tais como: Erradicação do Trabalho Infantil, Enfrentamento da Violên-

cia Sexual, Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas e Plano de 

Convivência Familiar e Comunitária. No momento, o Conanda planeja 

consolidar as diretrizes da política e os vários planos específicos em um 

único plano decenal.

O Conselho de Santana do Grajaú, por exemplo, estava em funcionamento 

há cerca de sete anos e, até o momento da intervenção no caso do André, 

não tinha um planejamento de trabalho elaborado. Somente depois da 

intervenção e da participação de alguns conselheiros em um curso de capa-

citação promovido pelo Conselho Estadual, tornou-se evidente a neces-

sidade de planejar as ações. Mediante essa constatação, os conselheiros 

foram tomando conhecimento de alguns planos de trabalho, inclusive o do 

Conanda, que discutimos mais adiante, com maiores detalhes. 
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Para pensar  
O seu conselho tem um plano de ação? Quais as dificuldades encontradas  
para a sua elaboração? 

Um conselho que planeja, implementa o que foi proposto e monitora 

o desenvolvimento das ações planejadas tem muito mais chances de 

ser pró-ativo e assumir o papel de líder do processo de formulação 

das políticas de atendimento aos direitos da criança e do adolescente 

no município e no estado. A pesquisa “Bons Conselhos” do Centro de 

Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor (CEATS; 

FIA, 2007) demonstrou que 78% dos conselhos municipais dos direitos 

que construíram seus planejamentos conseguiram inserir suas propostas 

de políticas e programas de promoção e defesa dos direitos no Plano 

Plurianual de Ação Governamental (PPAG) do Poder Público Municipal. 

Na esfera estadual, o percentual é de 74% dos conselhos.

 
VOCÊ SABIA QUE

 �apenas 23% dos conselhos municipais dos direitos têm planos de ação sis-
tematizados em forma de documento?

 �16% dos conselhos têm planos de ação sem registro por escrito?

 �31% estão em fase de elaboração do plano e 30% dos conselhos municipais 
e colegiados não realizaram nenhum tipo de plano de ação?
 
Fonte: Pesquisa nacional Ceats/FIA (2007), com dados de 2006, referentes a 49% dos conselhos municipais dos direito e 96%  
dos conselhos estaduais. 

Não planejar as ações a serem desenvolvidas significa deixar que o 

processo de formulação de políticas continue a ser realizado da forma 

tradicional, ou seja, as políticas são traçadas apenas pelo(a) prefeito(a) 

ou governador(a) e, geralmente, com ações que respondem apenas às 

demandas imediatas. A ausência de planejamento implica, na maioria 

das vezes, que o tempo dos conselheiros seja consumido pelas emergên-

cias e pelos problemas cotidianos de violações dos direitos das crianças 

e dos adolescentes.
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Tendo em vista a relevância desse instrumento, como os conselheiros 

podem realizar um plano de ação? Existem vários métodos que podem 

ser utilizados, dependendo dos recursos humanos, materiais e financei-

ros disponíveis no município ou no estado.

As empresas, as organizações estatais e não governamentais utilizam 

métodos de planejamento similares, porém com objetivos distintos. 

Vamos tratar aqui do planejamento estratégico situacional, que vem se 

destacando no âmbito das entidades sem fins lucrativos, que atuam em 

causas sociais. Trata-se do método utilizado pelo Conanda (parcialmente 

apresentado no quadro a seguir) para planejar as suas ações no período 

de 2006 a 2008, definir os resultados e produtos almejados, os meios 

para obtê-los, os profissionais/instituições responsáveis pelo andamento 

das ações e o prazo estimado para sua finalização.

 1 Optamos por omitir, neste quadro, os nomes dos responsáveis por cada operação. Como um modelo de planejamento, no entanto, é fundamental que para cada operação haja um agente 
responsável.

Quadro 1 – Plano de ação da comissão de políticas públicas do Conanda

Resultado Operação Responsável1 Prazo

Política Nacional de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (DCA) elaborada       

Produto: Subsídios para elaboração de 
uma política nacional de atendimento  
da criança e do adolescente – elaborado

Provocar a construção da política nacional tendo como 
instrumentos iniciais o Plano “Presidente Amigo” 

Abril/07 
Dezembro/08

Atualizar o documento sobre diretrizes básicas de atenção 
integral à criança e ao adolescente

Junho a 
Dezembro/07

Retomar as deliberações da 6a Conferência Junho/07
Dezembro/07

Monitoramento das ações do Sinase – 
realizado             

Produto: Sistema de monitoramento  
do Sinase – viabilizado pelo governo

Garantir a realização do “seminário de sensibilização” com 
Conselhos Estaduais e Conselhos das Capitais para construir 
o pacto de acompanhamento do Sinase

Julho/07 a 
Outubro/07

Elaborar resolução de criação e funcionamento das varas, 
delegacias especializadas e defensoria pública

Julho/07 a 
Maio/08

Elaborar resoluções em conjunto com os conselhos setoriais Abril/07 a 
Dezembro/07

Articular com a SEDH o desenvolvimento de sistema de 
monitoramento e avaliação do Sinase

Abril/07 a 
Dezembro/07

Acompanhar o trâmite do Projeto de Lei na Casa Civil/
Congresso (via comissão)

Abril/07 a 
Dezembro/07

Contribuir para a redução de situação 
de discriminação por raça/etnia, gênero, 
orientação sexual            

Realizar campanhas, seminários e atividades educativas e de 
conscientização  

Permanente
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Resultado Operação Responsável1 Prazo

Monitoramento do “Plano de  
Convivência Familiar”

Revisitar o “Plano de Convivência Familiar” e definir as 
ações prioritárias do Conanda

Abril/07 a 
Agosto/07

Apreciação e aprovação dos parâmetros de funcionamento 
dos abrigos

Abril/07 a 
Agosto/07

Fortalecer os direitos das crianças 
indígenas, quilombolas, com deficiência  
e transtornos mentais

Realização da 1ª oficina quilombola Maio/07 a 
Novembro/07

Apoiar curso de formação junto aos conselhos que atuam 
em regiões com população indígena

Permanente

Articular com o Ministério da Educação (MEC) e SEDH a 
produção e divulgação de material educativo e explicativo com 
relação aos DCA com linguagem adequada (conforme etnia)

Permanente

Retomar a articulação com o Conselho Nacional dos Direitos 
da Pessoa Portadora de Deficiência (Conade) e o Conselho 
Nacional de Saúde (CNS)

Junho/07 a 
Dezembro/08

Elaborar resolução de defesa dos DCA indígenas Maio/08

Sistema de monitoramento de ações/
políticas destinadas à criança e ao 
adolescente – viabilizado pelo governo

Produto: Estudo de viabilidade do sistema 
de monitoramento de ações/políticas 
destinadas à criança e ao adolescente

Obter informações e se apoderar do sistema que esta sendo 
criado pela Subsecretaria de Promoção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (SPDCA)

Abril a 
Maio/07

Dar seqüência à proposta de observatório apresentada pelo 
Unicef

Maio/07 a 
Dezembro/08

Apresentação pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e pela Escola Nacional de Ciências 
Estatísticas (Ence), do IBGE, visando conhecer o sistema de 
acompanhamento em Direitos Humanos (DH), com ênfase 
em criança e adolescente

Julho/07

ECA como tema obrigatório nos currículos 
escolares

Retomar articulação com o Conselho Nacional de Educação 
(CNE/ MEC) (Câmaras Ensino Básico e Superior)

Julho/07 a 
Dezembro/07

Revisar material educativo/recreativo para produção sobre 
ECA (gibi etc.) (Plano de comunicação do Conanda)

Maio/07 a 
Outubro/07

Acompanhar a tramitação do Projeto de Lei Dezembro/07

 
Fonte: Conanda (2007).

Quadro 1 – Plano de ação da comissão de políticas públicas do Conanda (cont.)

Dentre as vantagens desse método está o fato de ele prever a ação dos 

autores em vários cenários possíveis, e não apenas em um contexto em 

que o conselho é o único ator intervindo. Além disso, permite aos con-

selheiros anteverem possíveis reações ou obstáculos às ações planejadas 
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e elaborar, quando necessário, um plano de ação alternativo. Segundo 

Matos (1989), o planejamento estratégico situacional deve ser elaborado 

em quatro fases distintas e complementares: 

 � momento explicativo – quando se diagnosticam o funcionamento 
do conselho ou da política de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente e os problemas na organização;

 � momento normativo – quando se buscam soluções para os proble-
mas enfrentados e se definem as operações a serem realizadas;

 � momento estratégico – quando se prevê o “como fazer” ou como imple-
mentar as soluções encontradas. Normalmente inclui análises de viabilidade 
em três níveis: política, econômica e institucional-organizativa; 

 � momento tático-operacional – quando se decide se o plano deve ser 
de curto, médio ou longo prazo e se constrói o cronograma de execução 
do trabalho. 

Decidir quem fará a coordenação do planejamento é fundamental. 

Dependendo da realidade do seu conselho, os conselheiros podem eleger 

um de seus membros, um grupo ou ainda uma comissão para coordenar 

o trabalho. É importante que haja um mediador que entenda de plane-

jamento. No caso do Conanda, a coordenação foi atribuída a um mem-

bro de cada uma das comissões existentes (políticas públicas, orçamento, 

finanças, capacitação e mobilização de conselheiros) e a mediação foi 

realizada por um consultor especializado em planejamento.

 
COMO CONSEGUIR UMA PESSOA PARA MEDIAR O TRABALHO DE  
PLANEJAMENTO?

Há várias estratégias para se conseguir uma pessoa para mediar o trabalho 
de planejamento. Primeiro, você pode averiguar se no seu município existem 
pessoas com formação nessa área. Se essas pessoas não forem identifica-
das, o conselho pode viabilizar a realização de um curso para todos os seus 
membros, ampliando, assim, o número de pessoas com domínio da temática. 
Outra possibilidade é o conselho viabilizar a participação de seus membros 
em cursos de planejamento em outros municípios do estado ou em outros 
estados. Alguns conselhos com condições econômicas mais favoráveis podem 
contratar um especialista para mediar a ação de planejamento. Contudo, se o 
seu conselho não possui as condições ideais, planeje e lute para tê-las num 
futuro próximo. Embora os especialistas possam ser de grande valia, lembre-se  
de que quem conhece a realidade e planeja, de fato, é você conselheiro(a).
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PROPOSTA DE ESTRUTURA PARA UM PLANO DE AÇÃO 

 �Objetivos gerais e específicos da ação

 �Definição de termos (conceitos) que norteiam a ação

 �Diagnóstico situacional apresentado de forma contextualizada 

 �Prioridades pactuadas coletivamente, que devem ser concentradas em alguns 
pontos, permitindo avaliação

 �Metas a serem alcançadas e em que prazos

 �Nomeação dos responsáveis por cada tarefa a ser executada

 �Prazos e limites para conclusão das atividades

 �Dificuldades, limites e obstáculos previstos

 �Fatores potencializadores e facilitadores

 �Resultados esperados

 �Previsão de acompanhamento e avaliação interna (auto-avaliação) e externa 
(por meio de consultores)

 �Recursos orçamentários

As diferenças entre o conceito 
de “diagnóstico situacional” e 
o de “análise situacional” serão 
analisadas mais adiante.

Para elaborar um plano de ação, o conselho deve responder às seguintes 

perguntas: 

 � O que fazer? 

 � Como fazer? 

 � A quem dirigir a ação? 

 � Quando fazer e até quando? 

 � Quem é responsável por cada uma das ações?

 

Além de ter respostas para essas perguntas, todo plano precisa de um 

cronograma de execução, o que permite ao seu coordenador ou ges-

tor trabalhar com metas plausíveis e esperar determinados resultados.  

A seguir, apresentamos uma listagem de tópicos para um plano de ação.

Na elaboração do plano, é necessário, ainda, que o conselho defina os 

focos de atuação, ou seja, os problemas encontrados no município para 

os quais as ações devem ser direcionadas. Os passos seguintes devem 

indicar os caminhos necessários para o cumprimento dos objetivos  



Conselhos dos direitos da criança e do adolescente

93

traçados e descrever o que se espera alcançar com cada ação planejada. 

Buscar maneiras de monitorar as ações (estabelecendo mecanismos e 

indicadores de avaliação das ações previstas) e acompanhar os impactos 

ocorridos após as implementações são as etapas subseqüentes. 

Para muitos conselheiros(as), o tempo de duração do plano de traba-

lho deve ser orientado pelo período do mandato dos conselheiros da 

sociedade civil, em geral dois anos. Para outros, ele deve ser de quatro 

anos, para coincidir com o mandato do prefeito ou do governador. Nesse 

caso, o plano coincidiria com o processo de planejamento das políticas 

públicas efetuado pela prefeitura e pelo estado. Além disso, o tempo 

de quatro anos permitiria a revisão e a avaliação (interna e externa) 

do plano, bem como a correção de rumos e a definição de uma nova 

planilha de continuidade. 

Pressupostos para a construção de um plano

A seguir, apresentamos alguns elementos importantes no processo de 

construção de um plano de implementação da política de atendimento 

aos direitos da criança e do adolescente.

Contatos e parcerias 

O ponto inicial de qualquer plano é definir a vontade política de enfren-

tar os problemas que são objetos da ação. Em seguida, deve-se reunir os 

atores mais importantes para a viabilização das ações, definindo objeti-

vos comuns e acordos necessários para levar à frente o plano.

Mesmo que o processo seja liderado pelo setor dos direitos humanos ou 

da assistência social, um plano de ação para tratar do tema proteção dos 

direitos da criança e do adolescente precisa de acordos locais, relativos 

aos diversos programas de uma prefeitura, uma vez que os problemas são 

intersetoriais. Também devem participar dos acordos juízes da infância 

e da adolescência, instituições acadêmicas, representantes dos serviços 

de educação e saúde, familiares, representantes do empresariado e de 

outros conselhos e associações. 
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Figura 4  – Contatos e parcerias
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Dessa primeira etapa são esperados dois produtos: o acordo acerca de uma 

linguagem comum de trabalho e a indicação de pessoas para comporem 

a equipe de construção do plano, o que deve ser feito pelos representan-

tes institucionais presentes ao encontro. As pessoas indicadas podem ser 

técnicos, porém com poder de decisão para construir consensos. 

Seminários para a definição do plano de ação, eleição de 
prioridades, metas e previsão de resultados 

A finalidade do seminário é esclarecer a idéia geral do plano e enfatizar 

a importância da construção participativa. Além disso, tem a intenção 

de promover a apresentação e a adesão dos membros do grupo, para 

aumentar o entrosamento e a motivação tanto na criação quanto no 

desenvolvimento do plano.

Devem participar do seminário representantes de instituições e de grupos 

locais e outras pessoas com interesse em apoiar o ECA e a solução dos 

problemas de violação dos direitos da criança e do adolescente. Quanto 
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maior o número de adeptos na elaboração do plano, maior legitimidade 

terá. As seguintes definições devem resultar do seminário:

 � prioridades – enquanto considerarmos todos os problemas priori-
tários, dificilmente chegaremos a resultados claros sobre as ações que 
preconizamos. Para estabelecer prioridades, vários elementos devem ser 
levados em conta: a magnitude do problema, as condições objetivas de 
atuação e as pessoas ou grupos dispostos a interagir. Definir prioridades 
significa, em grande parte, definir a própria política de atendimento aos 
direitos da criança e do adolescente;

 � metas – são resultados parciais a serem alcançados pela implemen-
tação do plano. Geralmente os teóricos do planejamento dizem que elas 
devem ser quantificadas. No entanto, entendemos que há várias ações 
qualitativas que podem ser previstas como parte do plano de ação;

 � resultados esperados – devem ser previstos realisticamente, de acordo 
com o tempo de duração do plano, os recursos aplicados e a dificuldade 
das situações-problema. Tais resultados podem ser diversos: sensibilização 
e mobilização, formação de parcerias, formação de pessoas, articulação 
intersetorial, implantação de serviços e de redes, mudanças de dispo-
sitivos, mudanças de cultura e, finalmente, redução de violações dos 
direitos das crianças e dos adolescentes; 

 � indicadores – um plano deve conter indicadores quantitativos e qua-
litativos que permitam avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade das 
ações a que se propõe.

Além da garantia de continuidade, os planos devem ser flexíveis e adap-

táveis à realidade encontrada no momento da sua implementação. Foi 

graças a essa característica que o planejamento estratégico do Conse-

lho Municipal de Santana do Grajaú, por exemplo, pôde incorporar 

uma operação anteriormente não planejada: estabelecer diretrizes para 

solucionar o problema da evasão escolar no município. Por falta de 

conhecimento, muitos conselheiros acharam que esta seria uma tarefa 

apenas do Conselho Municipal de Educação. A experiência, no caso do 

André, levou o Conselho Municipal dos Direitos a compreender que 

os(as) conselheiros(as) poderiam estabelecer diretrizes para a política de 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente em todas as áreas 

sociais, inclusive na da educação. 

O CMDCA de Santana do Grajaú percebeu que a melhor solução para 

o caso de André seria procurar os membros do Conselho Municipal de 

Educação para realizar uma ação conjunta, uma vez que, seguramente, 
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possuíam maior experiência nessa área. O resultado foi muito positivo: 

os dois conselhos firmaram uma resolução conjunta, estabelecendo dire-

trizes da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente 

no enfrentamento da evasão escolar. 

Como formular políticas públicas  
sociais de proteção para crianças  
e adolescentes
Neste tópico, optamos por incorporar o substantivo “social” à expressão 

“política pública”, para reafirmar a responsabilidade do Estado na aten-

ção aos direitos sociais. É comum observarmos a utilização de ambas as 

expressões – “políticas públicas” e “políticas sociais”.

Um elemento básico para entendermos as políticas públicas sociais é o 

direito, uma vez que a política é a concretização do direito, que, após 

ser inserido no ordenamento jurídico, requer ações do Estado para 

garanti-lo. Em outras palavras, não é suficiente, por exemplo, declarar 

que todas as crianças têm direito à escola. Se não houver definição de 

recursos orçamentários para tal ação, se as unidades não forem construídas, 

se não houver contratação de profissionais e um currículo definido para 

atender às necessidades de aprendizagem dos alunos, o direito à educa-

ção não será exercido pelas crianças.

Para pensar  
Alguns autores (BOBBIO, 1994; NOGUEIRA, 2004) apontam que, nos direitos 
sociais, é verificado o maior grau de defasagem entre a norma jurídica  
e a sua efetiva aplicação.   
Diante desse fato, é fundamental reduzir a distância entre o direito  
declarado e o acesso a ele, por meio de políticas sociais. Reflita sobre 
essa afirmação.  

Para entendermos melhor a situação, relembramos o caso do André, de 

Santana do Grajaú, que abre este capítulo. A Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, aprovada em 1996, estabelece como dever do Estado o 

atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

Políticas públicas sociais são ações 
de responsabilidade do Estado 
que visam atender às necessidades 
coletivas e assegurar padrões de 
dignidade de vida para os cidadãos 
de uma determinada localidade. 
Vale ressaltar que, embora as 
políticas sejam responsabilidade 
pública-estatal, elas não são 
realizadas exclusivamente por ações 
governamentais. Políticas podem se 
concretizar em ações compartilhadas 
com a sociedade civil, desde que 
articuladas com o sistema público.
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necessidades especiais e a obrigação de atender ao educando no ensino 

fundamental público, por meio de programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (BRA-

SIL, 1996, art. 4º). No entanto, a ausência de uma ação específica do 

Poder Público Municipal prejudicou, no caso do André, o exercício do 

direito, sendo necessária a atuação do Ministério Público para viabilizar 

as condições concretas para que ele freqüentasse as aulas junto com as 

demais crianças.

Embora a declaração legal seja insuficiente para garantir o exercício do 

direito, assegurar a responsabilidade pública na legislação é passo estra-

tégico fundamental. A legislação expressa o pacto e a responsabilidade 

do agente público na atenção aos direitos, mas para a implantação do 

direito é necessário que haja ação política pressionando.

Se voltarmos à nossa análise, mais uma vez, para o caso de evasão esco-

lar em Santana do Grajaú, podemos melhor perceber essa dinâmica. 

Se não houvesse a pressão da mãe do André, do Conselho Tutelar e do 

Ministério Público, uma política direcionada para o combate à evasão 

escolar provavelmente não teria sido implantada e priorizada naquele 

município. Em outras palavras, esse tema não ganharia visibilidade a 

ponto de ser pauta prioritária na gestão municipal.

Para garantir essa visibilidade e priorização, foi necessário que vários 

atores se mobilizassem simultaneamente, cada um em conformidade 

com o seu papel. O Conselho Tutelar não desistiu da questão e bus-

cou entender se o problema do André era um caso isolado ou se 

havia outras situações semelhantes. Procurou o apoio dos agentes de 

saúde, que visitam periodicamente as famílias por meio do Programa 

de Saúde da Família, e buscou se informar sobre as crianças que esta-

vam fora da escola e quais eram os motivos da evasão. Levantou, 

ainda, as denúncias já existentes no conselho, a fim de estabelecer 

um primeiro diagnóstico do problema. De posse dessa informação, 

o Conselho Municipal dos Direitos também assumiu seu papel de 

articulador para implantar as políticas públicas e procurou envolver a 

população e os políticos na busca de soluções para a questão da eva-

são escolar na cidade. A prefeita eleita incorporou a demanda como 

prioritária, designou profissionais responsáveis para estabelecer um 

Para saber mais sobre a 
complexa e contraditória trama 
que envolve a decisão em 
torno das políticas públicas, 
sugerimos as seguintes leituras:

• Evaldo Vieira. Os direitos e 
as políticas sociais. São Paulo, 
Editora Cortez, 2004.

• Marco Aurélio Nogueira. Um 
Estado para a Sociedade Civil: 
temas éticos e políticos da 
gestão democrática. São Paulo, 
Editora Cortez, 2004. 
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plano de intervenção, de forma organizada e participativa, e destinou 

os recursos necessários para que as ações pudessem ser implemen-

tadas. Por fim, as diferentes secretarias e os conselhos municipais 

desenvolveram ações complementares para assegurar o retorno e a 

permanência das crianças na escola. Com isso, pretendemos ressal-

tar que, na maioria das vezes, as políticas públicas sociais são fruto 

da pressão e do movimento da sociedade, embora o compromisso 

de governantes com a cidadania das populações excluídas tenha um 

peso fundamental no estabelecimento e na implementação continuada 

dessas políticas.

Apesar de ser uma das principais atribuições dos conselhos dos direi-

tos, a formulação de políticas públicas sociais integrais para a infância e 

adolescência não tem sido a atividade mais priorizada. A pesquisa “Bons 

Conselhos” (CEATS; FIA, 2005) buscou identificar as ações indicadas pelos 

conselhos como sendo mais relevantes em sua prática. A criação e o apoio 

a entidades, projetos e ações para o atendimento de crianças e adoles-

centes constituem o maior investimento (para 59% dos conselhos). As 

áreas de atendimento priorizadas são: atendimento sociofamiliar, aten-

dimento às crianças vítimas de exploração e abuso sexual, e prevenção e 

atendimento de crianças e adolescentes usuários de drogas e álcool. 

A segunda atividade priorizada, mencionada por 28% dos respondentes 

da pesquisa, é relacionada ao Fundo: à sua criação, regulamentação, 

adequação da lei, divulgação e captação de recursos. A terceira atividade, 

mencionada por 23% dos respondentes, diz respeito ao relacionamento 

com o conselho tutelar, por meio da sua criação, estruturação e apoio. 

Outras atividades menos freqüentemente mencionadas na pesquisa 

estão apresentadas no Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Principais prioridades atuais do CMDCA (Brasil)

Em relação à prática dos conselhos dos direitos, dois aspectos são pre-

ocupantes: a) a reprodução da prática estatal de considerar política 

como sinônimo de programa. Apoiar a criação de programas e proje-

tos não é sinônimo de definir políticas necessárias a cada localidade. 

Os programas e projetos são partes da política, porém, um conjunto de 
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Fonte: Ceats/FIA (2007). 
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programas não necessariamente contempla uma política integral de pro-

moção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; b) 

a priorização da proteção especial frente à política integral de promoção 

e defesa dos direitos da criança e do adolescente. A proteção especial 
de crianças e adolescentes não deve se constituir uma política específica, 

mas sim, um foco das várias políticas sociais.

Alguns autores apontam para fases distintas no processo de formulação 

de políticas sociais públicas: 

 � observância das normas que concedem direitos aos cidadãos e regem 
as políticas de atendimento aos direitos da criança e do adolescente (leis, 
resoluções de conselhos, portarias e atos normativos); 

 � análise de situação ou diagnóstico crítico da realidade local e sua 
inserção na realidade estadual e nacional, particularmente com ênfase 
nos direitos violados ou a serem efetivados;

 � formulação das diretrizes ou a decisão sobre as prioridades;

 � formulação do plano de ação da política de promoção e defesa dos 
direitos da criança e do adolescente, com ações prioritárias, resultados 
esperados, custos para a sua realização e instrumentos/indicadores de 
avaliação; e

 � acompanhamento (ou monitoramento) e avaliação do plano e das 
políticas traçadas (resultados alcançados). 

Como realizar um diagnóstico situacional

Neste tópico pretendemos discutir a importância de os conselhos realiza-

rem um diagnóstico situacional – ou análise de situação – das condições 

em que vivem crianças e adolescentes em cada localidade, assim como 

das necessidades existentes nesses locais. O diagnóstico situacional é 

uma das primeiras etapas da elaboração da política integral de promo-

ção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, bem 

como dos planos para a sua implementação. Trata-se de uma ferramenta 

importante para que os conselheiros obtenham um conhecimento siste-

matizado da realidade do município, dos seus limites e desafios a serem 

enfrentados.

O termo análise de situação é concebido como uma versão crítica do 

chamado “diagnóstico da realidade”, e deve incluir uma análise das 

respostas dadas pela sociedade e das soluções propostas, algo que vai 

Proteção especial social é a 
modalidade de atendimento 
assistencial destinada a famílias 
e indivíduos que se encontram 
em situação de risco pessoal e 
social. Integra o Sistema Único de 
Assistência Social (Suas).
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além da tradicional caracterização do fenômeno. A análise de situação 

também dá destaque à natureza processual e ao seu caráter dinâmico, 

contrariando, assim, a visão tradicional de que “primeiro se diagnostica 

para depois intervir”, como se diagnóstico e intervenção fossem eta-

pas independentes. Consideramos neste texto, de forma simplificada, 

“diagnóstico situacional” e “análise de situação” como sinônimos, enfa-

tizando a importância da análise crítica, processual e contextualizada da 

realidade local como tarefa essencial dos conselheiros.

Embora possamos supor que o investimento dos conselhos munici-

pais dos direitos na criação de programas e projetos seja orientado por 

alguma forma de diagnóstico (particularmente um diagnóstico informal, 

realizado com base na experiência prática dos conselheiros), o Gráfico 1 

mostra que apenas 12% dos conselhos do país estavam realizando ou já 

realizaram um diagnóstico local. 

Segundo a pesquisa “Bons Conselhos” (CEATS; FIA, 2007), o desco-

nhecimento da realidade de crianças e adolescentes nos municípios bra-

sileiros é um dos principais obstáculos para a formulação de políticas 

adequadas. Constatou-se que apenas 20% dos CMDCA do país contam 

com diagnóstico documentado sobre a situação da criança e do adoles-

cente; aqueles que não dispõem desse levantamento somam 45%. Em 

35% dos conselhos, o diagnóstico está em fase de planejamento. 

 
VOCÊ SABIA QUE 

 � tanto os planos de ação como os diagnósticos ainda são pouco realizados 
pelos CMDCA do país?

 �os CMDCA elaboram mais planos de ação para o conselho do que diag-
nósticos sobre as condições em que vivem crianças e adolescentes? 20% dos 
conselhos realizam diagnósticos e 39% elaboram planos de ação;

 �essa situação é similar à observada nos conselhos estaduais?

 �esses dados revelam certa precariedade no planejamento em muitos conse-
lhos brasileiros, considerando que o diagnóstico situacional deveria ser a base 
para a elaboração de um plano de ação consistente?

Fonte: Pesquisa nacional Ceats/FIA (2007), com dados de 2006, referentes a 49% dos conselhos municipais dos direitos da  
criança e do adolescente.  
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Uma análise de situação pode ser desenvolvida em várias etapas na tra-

jetória de um conselho municipal. Alguns, por exemplo, realizam uma 

ampla análise de situação da infância e adolescência no município, no 

momento inicial de sua constituição. Tal análise subsidia o processo de 

elaboração das normas gerais da política de atendimento aos direitos da 

criança e do adolescente. Esses conselhos seguem as suas atividades rea-

lizando diagnósticos específicos e propondo a reformulação de normas 

e diretrizes para solucionar problemas e demandas. Outros iniciam os 

seus diagnósticos focando nas violações de direitos mais graves, em seu 

município. Com esses dados, ampliam o escopo de ação na perspectiva 

de construir uma política integral de atendimento aos direitos de todas 

as crianças e de todos os adolescentes. 

Seja qual for a estratégia adotada para a realização da análise de situação, 

é importante lembrar que a missão dos conselhos dos direitos é a for-

mulação de uma política integral de atendimento aos direitos da criança 

e do adolescente. Infelizmente, como demonstra a Pesquisa “Bons Con-

selhos” (CEATS; FIA, 2007), muitos conselhos (privilegiando a estraté-

gia de direcionar as atividades para as violações mais graves) tendem a 

focar suas ações nas chamadas políticas de proteção especial, deixando 

de cumprir o seu papel de universalizadores de uma política integral de 

atendimento aos direitos de crianças e adolescentes do seu município. 

Para pensar   
Na análise de situação, qual é o foco priorizado pelo seu conselho?  
Ele está mais voltado para as políticas de proteção especial ou tem um 
foco mais universal? 

Algumas definições são importantes para que um conselho dos direitos 

da criança e do adolescente realize um diagnóstico situacional na sua 

área de abrangência. É recomendável que os conselheiros inicialmente 

discutam o formato que desejam para o diagnóstico, uma vez que essas 

decisões iniciais interferem no resultado final obtido. 

Independentemente da estratégia adotada, algumas etapas, descritas a 

seguir, devem ser preenchidas na realização de uma análise de situação. 
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Elaborando o diagnóstico técnico 

O diagnóstico técnico demanda a coleta e a análise de dados sociais e 

demográficos da população do município, visando dimensionar o uni-

verso a ser atendido e fornecer um parâmetro quantitativo das crian-

ças/adolescentes excluídos das políticas de atendimento que garantem 

os seus direitos. Quanto mais detalhados forem os dados (faixa etária, 

gênero, diversidade étnica, tipo de família, região geográfica, nível eco-

nômico e escolaridade), maiores serão as possibilidades de análise. 

Os municípios precisam, obrigatoriamente, prestar informações ao 

Governo Federal, como condição para o recebimento de recursos nas 

áreas de educação, saúde e assistência social. O Ministério da Saúde, por 

exemplo, possui uma base de dados pública com pelos menos cinqüenta 

indicadores de saúde de cada município brasileiro. Assim, a equipe de 

diagnóstico do CMDCA pode se apropriar dos dados já existentes para 

entender o seu significado no contexto do atendimento aos direitos da 

criança e do adolescente de cada município.

Órgãos como os Conselhos Tutelares, com destaque para o Sistema 

de Informação para a Infância e a Adolescência (Sipia), as Delegacias 

Especializadas em Infância e Juventude, o Ministério Público (particu-

larmente a coordenação dos centros operacionais das promotorias da 

infância e juventude) e o Juizado da Infância e Juventude são fontes 

importantes para a coleta de informações sobre as situações de violações 

dos direitos de crianças e adolescentes, bem como sobre situações de 

crianças e adolescentes em conflito com a lei. Alguns desses órgãos pro-

cessam seus dados gerando estatísticas mensais e anuais de atendimento. 

No entanto, a maioria não registra ou processa dados, requerendo ajuda 

técnica externa para realizar o trabalho. 

Os dados oferecidos pela Prefeitura e outros setores sobre a rede de ser-

viços disponíveis à criança e ao adolescente podem ser consolidados e 

desenhados no “Mapa do Município”. É importante que, nessa fase do 

trabalho, as informações quantitativas sejam complementadas por meio 

de entrevistas com representantes dos diferentes setores envolvidos com 

a situação da infância e adolescência no município ou estado.

Dependendo dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis 

no conselho dos direitos e da complexidade da rede de atendimento do 
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município, a equipe de diagnóstico do CMDCA pode necessitar do apoio 

técnico de outras instituições para obter e discutir as informações. 

Empregando a metodologia estratégica e participativa 

Destacamos a importância de se adotar a metodologia estratégica e par-

ticipativa na elaboração de uma análise de situação, assim como foi feito 

em Santana do Grajaú. Essa metodologia traz ganhos a curto e longo 

prazos para os conselhos, pois tem como características:

 � envolver grupos da comunidade local, as próprias crianças e adoles-
centes e o Poder Público local que atua com essa faixa etária. Todos os 
setores devem participar, podendo ser coordenados por um grupo de 
trabalho com representantes das comissões do conselho municipal dos 
direitos e de outros, ou, ainda, das várias políticas setoriais do Governo 
Municipal;

 � compreender o movimento da sociedade, isto é, a cultura de prote-
ção à criança, as tradições e as relações sociais e econômicas.

A análise estratégica e participativa é produto de um conhecimento 

dinâmico e contínuo, construído por aproximações sucessivas de diversos 

atores e instituições. Ela começa com dados fornecidos pela Prefeitura e 

se completa nas discussões com a população, que compara as informações 

estatísticas com a sua vivência cotidiana. Portanto, é preciso buscar os 

dados da Prefeitura e da comunidade sobre a realidade local – os equi-

pamentos, as instituições e outras facilidades disponíveis, bem como as 

necessidades e as prioridades da localidade. Os dados obtidos devem ser 

articulados ao testemunho da população, com o respaldo das informações 

estatísticas já existentes ou possíveis de serem coletadas. Dessa forma, 

capacita-se a comunidade a participar ativamente na leitura do seu coti-

diano, na definição de políticas e no exercício do controle social.

 
OUTRAS MODALIDADES DE REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Alguns conselhos optam por utilizar uma metodologia estritamente acadêmica, 
demandando a especialistas e equipes de pesquisa a realização do diagnós-
tico situacional, reduzindo, dessa forma, o potencial político-educativo da 
metodologia estratégica e participativa. Outra possibilidade é a de realizar 
o diagnóstico situacional por meio do trabalho conjunto de conselheiros dos 
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Elaborando coletivamente o diagnóstico situacional 

Nesta etapa, é importante mobilizar a comunidade para obter informa-

ções acerca dos principais problemas das crianças e adolescentes e avaliar 

os serviços existentes no município, a qualidade da prestação desses ser-

viços, as demandas e prioridades definidas pelos grupos comunitários e o 

mapeamento dos vazios de cobertura de serviços básicos. 

Figura 5 – Elaborando o diagnóstico situacional

 
direitos e tutelares, pesquisadores e outros atores participantes do sistema 
de garantia dos direitos, sobretudo quando é necessário auxílio técnico para 
a realização da análise de informações demográficas e sociais. Embora essas 
duas últimas modalidades possam constituir um instrumento valioso para o 
planejamento de políticas públicas, elas implicam custos adicionais.

No caso dos municípios sem condições para realizar o trabalho nos moldes aqui 
sugeridos, os conselheiros(as) devem recorrer a parceiros privilegiados como 
a escola, os juizados, os movimentos comunitários, dentre outros, buscando 
informações que ajudem na construção de um diagnóstico situacional. 
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Após a exposição do Mapa do Município com os principais proble- 

mas destacados (que já se constitui um instrumento visual globa- 

lizante do microterritório e dos serviços locais), os participantes 

devem fazer uma discussão sobre os serviços reportados: qual o seu 
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desempenho, se atendem a todas as crianças, os adolescentes e suas 

famílias, quais os critérios de atendimento, qual o modo de aten-

dimento e a sua relação com a comunidade, bem como as lacunas 

deixadas por eles.

Depois da realização das assembléias e reuniões em todas as microrre-

giões do município, deve-se redigir um texto que retrate a realidade 

discutida, destacando o que existe em termos de instituições, facilidades 

públicas e organizações não governamentais envolvidas com a questão 

da infância e da adolescência, bem como os maiores problemas e desa-

fios identificados pelos conselhos. 

O documento final do diagnóstico situacional, realizado de forma partici-

pativa e tendo como base os dados quantitativos e qualitativos, deve ser 

prático e instrutivo, visando subsidiar a elaboração da política de atendi-

mento aos direitos da criança e do adolescente. Essa análise de situação 

das crianças no município geralmente fica sob a responsabilidade de uma 

pessoa ou um grupo com capacidade de análise e sistematização.

A análise de situação é um instrumento avaliativo (como apresentare-

mos adiante com maior destaque) e que subsidia o processo de formu-

lação de uma política integral de atendimento aos direitos da criança 

e do adolescente. Logo, sua estrutura deve ser baseada na verificação 

do cumprimento dos direitos dessa população constantes nas leis e nas 

políticas apropriadas.

O diagnóstico situacional deve ser uma atividade continuada, ao longo 

da própria atuação do conselho dos direitos, e precisa ocorrer de forma 

simultânea ao desenvolvimento de outras ações, como aconteceu com 

o CMDCA de Santana do Grajaú. Com base na demanda levantada pelo 

Conselho Tutelar de Santana do Grajaú, o CMDCA, em conjunto com 

o Conselho Municipal de Educação, decidiu que seria fundamental rea-

lizar o mapeamento e a caracterização dos casos de evasão escolar em 

todo o município. Esses conselhos firmaram uma resolução conjunta, 

demandando da Prefeitura a realização de um diagnóstico. A Prefeitura 

acatou a resolução, solicitando à Secretaria Municipal de Educação que 

articulasse a realização do mapeamento geral dos casos de evasão esco-

lar. O representante da Secretaria Municipal de Educação no CMDCA já 

havia discutido o assunto com a titular da sua Pasta e ambos acordaram 

A análise nunca é uma peça pronta 
e acabada, mas um processo que 
pode contribuir antes, durante e 
após a formulação das diretrizes que 
norteiam as políticas de proteção a 
crianças e adolescentes.
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que uma resolução conjunta entre o CMDCA e o Conselho Municipal 

de Educação seria um instrumento relevante para sinalizar à popula-

ção sobre a importância do problema que, historicamente, desafiava a 

cidade. Para realizar a tarefa do mapeamento e caracterização da evasão 

escolar, a Secretaria Municipal organizou uma força-tarefa composta 

por professores e funcionários da Secretaria de Educação, conselheiros 

dos direitos, conselheiros tutelares e agentes de saúde. 

Uma coordenação formada por um representante de cada área elaborou 

um breve plano de ação, que incluiu requerimento junto às escolas do 

município dos dados de crianças que estavam ausentes por mais de 60 dias, 

além da elaboração de um pequeno roteiro de visita e entrevista com as 

crianças e suas famílias. Foi com base nos resultados desse diagnóstico que 

o CMDCA e Conselho Municipal de Educação firmaram uma resolução 

conjunta, estabelecendo as diretrizes da política municipal de atendimento 

aos direitos da criança e do adolescente no enfrentamento à evasão esco-

lar. Esses dados serviram de base para que os conselheiros sensibilizassem 

e mobilizassem os candidatos à Prefeitura a firmarem um compromisso 

público com a plataforma estabelecida pelos dois conselhos.  

Para pensar  
Revisite o caso de André e reflita sobre o processo de diagnóstico crítico  
da realidade efetuado naquela ocasião. Faça uma síntese dos pontos que 
contribuíram para o êxito do caso.

Após essa experiência, o CMDCA de Santana do Grajaú entendeu que 

a formulação de uma política tem, necessariamente, que se basear em 

uma leitura aprofundada da realidade. Com esse entendimento, os 

conselheiros decidiram realizar uma leitura mais ampla da situação do 

município, que incorporava outras questões relativas à infância e à ado-

lescência; portanto, indo além da evasão escolar. Buscaram se informar 

sobre como realizar o diagnóstico situacional e constituíram um nova 

comissão para aplicar essa metodologia, composta por representantes de 

cada comissão. 
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Como formular as diretrizes da Política de 
Promoção, Defesa e Atendimento dos Direitos 
da Criança e do Adolescente

Um conselho dos direitos com diagnóstico situacional do município já 

realizado está em situação privilegiada para formular políticas públicas 

de atenção a crianças e adolescentes em determinada localidade. 

A definição dos papéis que cabem ao governo e aos conselhos dos direi-

tos na elaboração de políticas públicas precisa ser muito clara, para evi-

tar a superposição de tarefas e o imobilismo de ambos os lados. Por essa 

razão, o papel das Conferências e Fóruns dos Direitos das Crianças e dos 

Adolescentes e dos Conselhos, como os da Saúde e Assistência Social, é 

o de estimular o governo a propor políticas, estabelecer os parâmetros 

para a sua elaboração, demandar ao governo que eles sejam ouvidos no 

processo de elaboração e, finalmente, deliberar sobre as propostas de 

políticas apresentadas pelos governos. 

Alguns conselheiros acreditam que eles mesmos devem conduzir todo o 

processo de elaboração e deliberação das políticas. As experiências com 

esse tipo de atuação, no entanto, não foram bem-sucedidas. Primeiro, 

porque essa concepção ignora o princípio de que os governos foram 

eleitos para governar e que a sua eleição significa a escolha por certa 

plataforma política. Segundo, porque o Estado possui equipe técnica 

para desempenhar essa função. Por último, manter a separação entre 

os atos de elaborar a proposta e deliberar é importante para que os 

conselhos possam exercer mais isenta e qualitativamente o seu papel 

na promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Por-

tanto, os conselhos devem funcionar, por analogia, como uma mesa 

de negociação na qual o interesse da criança e do adolescente oriente 

o processo decisório. 

Embora não se tenha consenso sobre essas perspectivas, a relação entre 

o conselho dos direitos e a administração municipal deve observar o 

status de prioridade absoluta de crianças e adolescentes.
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Estabelecendo diretrizes e definindo prioridades para as 
políticas sociais públicas

A Constituição de 1988 determinou significativas mudanças para a 

gestão de políticas sociais públicas, o que representou uma verdadeira 

revolução em relação aos modelos anteriores. Dentre as transformações 

que mais influenciaram as políticas sociais voltadas para as crianças e os 

adolescentes, destacamos a descentralização político-administrativa, a 

participação social assegurada por meio dos conselhos e a universalidade 

do atendimento. 

 
A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E AS MUDANÇAS NAS POLÍTICAS SOCIAIS PÚBLICAS

A Constituição de 1988 surgiu como um marco na história da política social 
brasileira, ao ampliar legalmente a proteção social para além da vinculação com 
o emprego formal. Trata-se de uma mudança qualitativa na concepção de pro-
teção que vigorava no país até então, uma vez que inseriu, no marco jurídico da 
cidadania, os princípios da seguridade social e da garantia de direitos mínimos 
e vitais à reprodução social. Com isso, houve uma verdadeira transformação 
no status das políticas sociais em comparação com as condições anteriores de 
funcionamento. Em primeiro lugar, as novas regras constitucionais romperam 
com a necessidade do vínculo empregatício-contributivo na estruturação e 
concessão de benefícios previdenciários aos trabalhadores oriundos do mundo 
rural. Em segundo lugar, transformaram o conjunto de ações assistencialistas 
do passado em um embrião para a construção de uma política de assistência 
social amplamente inclusiva. Em terceiro lugar, estabeleceram o marco institu-
cional inicial para a construção de uma estratégia de universalização no que se 
refere às políticas de saúde e à educação básica. Além disso, ao propor novas 
e amplas fontes de financiamento – alteração esta consagrada na criação do 
Orçamento da Seguridade Social – estabeleceu condições materiais objetivas 
para a efetivação e a preservação dos novos direitos de cidadania inscritos na 
concepção de seguridade e na prática da universalização.

Como uma das principais alterações estabelecidas pela Constituição e 

pela legislação posterior que regulamenta seus artigos está o fato de que 

a gestão das políticas públicas no Brasil passa a ser de responsabilidade 

compartilhada entre a União, os Estados e os Municípios, estabelecendo, 

em decorrência, o pacto federativo. De acordo com o pacto, as diferentes 

instâncias devem atuar de forma complementar no financiamento, na 

execução e na coordenação dos sistemas de políticas públicas sociais.
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Veja alguns exemplos de legislações que regulamentam artigos da Constituição 
de 1988. Observe que os dois números finais da lei após a barra indicam o ano 
de sua aprovação: 

 �Lei n. 8.080/90 e n. 8.142/90 que estabelecem o Sistema Único de Saúde;

 �Lei n. 8.069/90, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente;

 �Lei n. 8.742/93 que define a Lei Orgânica de Assistência Social/ LOAS;

 �Lei n. 9.394/96 que estabelece Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB.

Ao estabelecer responsabilidades compartilhadas, o princípio básico do 

pacto federativo é o da cooperação intergovernamental. Significa que 

cada instância da federação atua de forma complementar e autônoma, 

mas buscando assegurar a atenção universal às necessidades da popu-

lação. Nas políticas sociais, essa forma de atuação compartilhada cons-

tituiu sistemas com diretrizes e normas para todo o território nacional, 

que buscam, ao mesmo tempo, assegurar a padronização da atenção e de 

serviços e a redução das desigualdades territoriais. Nessa lógica, prevê-se 

um conjunto articulado de ações governamentais e não governamen-

tais, que se estabelecem de forma complementar, com coordenação e 

comando do Poder Público em cada esfera, e se organizam para alcançar 

objetivos comuns.

Para ilustrar essa lógica, podemos apontar como exemplo o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). Aprovado em 

junho de 2006, o Sinase, fruto de um intenso debate envolvendo 

diversos setores da sociedade e do Poder Público, constitui uma polí-

tica pública destinada à inclusão social do adolescente autor de ato 

infracional. O sistema requer ações articuladas e complementares das 

três esferas de governo e das políticas setoriais de educação, saúde e 

assistência social. 

 O Sinase estabelece competências comuns e específicas para as três esfe-

ras, em conformidade com os preceitos Constitucionais e as disposições 

do ECA. São exemplos de responsabilidades compartilhadas ou con-

correntes nessas esferas: o financiamento do sistema; a elaboração de 

normas específicas por meio de legislação; a garantia de condições para 

o funcionamento dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente; 

A articulação de ações 
governamentais e não 
governamentais, em rede, é  
tratada no Capítulo 4 – 
“Comunicação e mobilização  
dos conselhos com instituições 
parceiras, redes de serviços e 
sociedade civil”.

Para saber mais sobre 
responsabilidade compartilhada 
entre as diversas esferas 
de governo, sugerimos 
os trabalhos do professor 
Fernando Abrúcio e da 
professora Marta Arretche, 
disponíveis em sites como o 
da Fundação Seade e o da 
Fundação Konrad Adenauer.
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e a atuação, com transparência, em relação aos atos públicos destinados 

à execução das medidas socioeducativas. 

Como exemplos de competências específicas da esfera federal, estão: 

coordenar o Sinase; formular e executar a política nacional; prestar 

assistência técnica aos estados; estabelecer consórcios intermunicipais e 

municipais visando à construção e implementação do sistema; e definir 

as diretrizes gerais sobre a organização e o funcionamento dos progra-

mas de atendimento.

Quanto às competências específicas da esfera estadual, temos: coorde-

nar o sistema em seu âmbito; prestar assistência técnica aos municípios; 

criar, manter e desenvolver os programas de atendimento para a execu-

ção das medidas de semiliberdade e internação (inclusive de internação 

provisória); e estabelecer formas de colaboração para o atendimento 

socieducativo em meio aberto nos municípios. 

O Sinase estabelece também competências específicas para os muni-

cípios, tais como coordenar o Sistema Municipal de Atendimento 

Socioeducativo; elaborar o Plano Municipal de Atendimento; criar e 

manter os programas de atendimento para a execução das medidas 

em meio aberto.

A mesma lógica observada no Sinase é identificada nos demais sistemas 

de políticas sociais públicas, tais como a educação, saúde, assistência 

social, habitação, entre outras, prevendo algumas competências com-

partilhadas ou concorrentes e outras exclusivas para cada instância. 

A gestão compartilhada representou a maior inovação para o âmbito 

municipal, uma vez que, com a promulgação da Constituição de 1988, 

os municípios passaram a ser reconhecidos como entes da federação. Até 

então, eram compreendidos como unidades administrativas do Estado. 

Ao serem reconhecidos como tal, os municípios passam a ter autonomia 

para formular a legislação própria, definir mecanismos de arrecadação 

de tributos e, mais importante, passam a ser os principais responsáveis 

pela execução das políticas sociais. Estabeleceu-se, assim, o processo de 

descentralização das políticas sociais, mecanismo que tem por objetivo 

tornar a decisão e a execução das ações mais próximas dos cidadãos.  

Em relação a esse processo, devemos destacar alguns limites à sua 
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implantação, principalmente os relacionados às condições necessárias 

para a sua instalação.

A descentralização não é um processo simples e requer, para 
avançar com solidez, a observação de algumas condições bá-
sicas: uma política explícita, articulada e contínua dotada de 
boa capacidade de coordenação; a adequada simetria entre 
descentralização de competências e encargos; a construção de 
capacidades administrativas nos níveis descentralizados em 
que passam a operar os programas; a introdução de sistemas 
ágeis de monitoramento, avaliação e circulação da informação  
(KAMEYAMA, 2001, p. 15).

É importante destacar que por “descentralização” entende-se a transfe-

rência do poder decisório sobre determinada questão. Note que é uma 

perspectiva distinta da “desconcentração”, cuja característica central é 

a transferência de responsabilidades e/ou tarefas, mantendo o poder de 

decisão centralizado. 

Para a efetiva descentralização intergovernamental da União para Esta-

dos e Municípios, além de instituir modelos descentralizados no ordena-

mento jurídico, deve-se estabelecer condições para o seu funcionamento, 

tais como ampliar a capacidade técnica e administrativa dos municípios, 

para que possam assumir as funções previstas nos sistemas de políti-

cas sociais. Isto requer mais investimentos financeiros em âmbito local 

e maiores incentivos da União e dos Estados. A esse respeito Abrucio; 

Couto (1996) afirmam:

Os municípios enfrentam hoje um duplo desafio: precisam as-
sumir políticas antes a cargo da União ou, secundariamente, dos 
estados, tanto para assegurar condições mínimas de bem-estar 
social às suas populações como para promover o desenvolvi-
mento econômico com base em ações de âmbito local (p. 40).

Outra característica predominante no modelo de políticas sociais pós-

Constituição de 1988 diz respeito à participação social em todas as eta-

pas da execução das políticas, desde a sua formulação até a avaliação 

dos resultados. Os conselhos de políticas setoriais e de defesa dos direitos 

adquirem importância especial para assegurar o controle social sobre as 

políticas sociais públicas. O controle social é uma conquista da sociedade 

civil, uma expressão da democracia e da cidadania (POLIS, 2006).

Algumas iniciativas da sociedade 
civil e de organismos internacionais 
contribuem para o fortalecimento 
da capacidade dos municípios para 
assumir suas responsabilidades na 
atenção aos direitos de crianças 
e adolescentes e aperfeiçoar as 
políticas públicas municipais. 
Dentre essas iniciativas, destacamos 
o “Programa Prefeito Amigo da 
Criança” da Fundação Abrinq,  
e o “Selo Município Aprovado”  
do Unicef.

Para saber mais sobre o 
“Programa Prefeito Amigo da 
Criança” e o “Selo Município 
Aprovado”, acesse os sites da 
Fundação Abrinq e do Unicef, 
respectivamente. 
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Para pensar  
Como vem ocorrendo o processo de descentralização e participação no seu 
município? Destaque as particularidades desse processo no que se refere à 
atenção a crianças e adolescentes.  
Que ações devem ser priorizadas em uma política de atenção à infância  
e à adolescência para assegurar um padrão de dignidade a toda a população 
dessa faixa etária?

Outro aspecto transformador da Constituição de 1988 refere-se à uni-

versalidade do atendimento a crianças e adolescentes, explícita nas 

políticas sociais básicas, uma vez que uma série de serviços devem ser 

criados para assegurar direitos e não somente para atuar quando tais 

direitos forem violados. Em outras palavras, não se trata de atender 

exclusivamente às situações de violação de direitos, mas de promover 

uma atuação proativa do Poder Público na estruturação de uma rede 

de serviços que assegure a atenção a todos os direitos estabelecidos na 

Constituição e no ECA. Os municípios têm importante papel na cria-

ção desses serviços de educação, saúde e assistência social, uma vez que 

devem ser oferecidos próximos à moradia das crianças, dos adolescentes 

e de suas famílias. Tal idéia está diretamente relacionada à lógica da 

promoção dos direitos, presente no Sistema de Garantia dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, que se consolida pela oferta de serviços 

continuados para atender às necessidades sociais.

Um exemplo dessa visão universal pode ser verificado na Lei Orgânica 

da Assistência Social (Loas) e no Sistema Único de Assistência Social 

(Suas) – ambos disponíveis no site do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome. 

A Loas é uma revolução do ponto de vista da assistência social, 
assim como o ECA o é na política de proteção e defesa dos di-
reitos da criança e do adolescente. (...) A construção do dese-
nho dessa política social, que teve início na década de 1990, 
obedeceu a dois rumos. Um rumo que, a meu juízo, é um rumo 
menor, seria aquele de só termos uma perspectiva organizativa 
da assistência social sob a ótica da lógica do Estado, da lógica da 
gestão. Outro rumo seria o de convalidarmos a assistência social 
como política de direitos sociais, o que supõe enraizar essa dis-
cussão no debate da sociedade civil, para que realmente se pos-
sa construir a garantia de padrões de qualidade, de dignidade 
ou de mínimos de cidadania a todos (SPOSATI, 1999, p. 123).
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Ao estabelecer o modo de organização da assistência social no Brasil, o 

Suas define que a proteção a ser oferecida se organizará em proteção social 

especial e proteção social básica. A proteção social especial contempla as 

situações de exclusão social a que estão submetidos diferentes grupos 

etários, inclusive e prioritariamente crianças e adolescentes. Explicita-se, 

assim, a responsabilidade de uma política organizada em todo o território 

nacional que, articulada intersetorialmente, deve enfrentar as situações 

de risco pessoal e social. Já a proteção social básica busca prevenir situ-

ações de risco, superando a histórica atenção voltada às situações emer-

genciais. Essas exigiam ações indenizatórias de perdas já instaladas, mais 

do que ações asseguradoras de patamares de dignidade e de desenvolvi-

mento integral. Estabelecer esse caráter de política pública para a assis-

tência social requer, dentre outras questões, “superar idéias tutelares e de 

subalternidade, que identificam os cidadãos como carentes, necessitados, 

pobres, mendigos, discriminando-os e apartando-os do reconhecimento 

como sujeitos de direitos” (BRASIL, 2005, p. 25).

 
A partir da concepção da assistência social como política de proteção social, 
são estabelecidas garantias que devem ser ofertadas por essa política, de modo 
a combater inseguranças que o cidadão enfrenta ao longo dos seus ciclos de 
vida. No caso de crianças e adolescentes, o objetivo é contribuir para o desen-
volvimento e o processo de autonomização dessa população. Assim, a Política 
Nacional de Assistência Social afirma que cabe à proteção social garantir a se-
gurança de sobrevivência (de rendimento e autonomia), de acolhida e de con-
vívio ou vivência familiar.

Em seu art. 88, o ECA estabelece as diretrizes da política de atendimento 

a crianças e a adolescentes. São elas: municipalização do atendimento; 

criação dos conselhos dos direitos; criação e manutenção de programas 

específicos; manutenção de fundos vinculados aos conselhos; integração 

intersetorial para efeito de agilização do atendimento ao adolescente 

autor de ato infracional; mobilização e participação da opinião pública.

A política de atendimento dos direitos estabelecida pelo ECA propõe, no 

art. 87, as seguintes linhas de ação: políticas sociais básicas; políticas e 

programas de assistência social; serviços especiais para vítimas de vio-

lência; serviços de atenção a desaparecidos e proteção jurídico-social. 
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Os conselheiros dos direitos devem confrontar os dados da realidade 

local com os parâmetros contidos nas leis em níveis federal, estadual 

e municipal e nas normas estabelecidas pelos conselhos dos direitos e 

conselhos setoriais (saúde, educação e assistência social) dos três níveis 

federativos. Embora os conselhos municipais devam acatar os parâme-

tros nacional e estadual, eles podem instituir outros direitos para crian-

ças e adolescentes do município, desde que não contradigam aqueles 

constantes nas leis federais e estaduais. 

Após a comparação entre as leis e a realidade, os conselheiros decidem 

se devem propor, de uma só vez, diretrizes de políticas para solucionar os 

problemas encontrados na análise de situação, elaborando uma espécie 

de plano a longo prazo para a infância e adolescência no município, ou 

se devem trabalhar por partes, elaborando um planejamento interno do 

conselho dos direitos e prevendo um cronograma de estabelecimento de 

diretrizes para cada tipo de situação encontrada ao longo de dois, três, 

quatro ou cinco anos. De uma forma ou de outra, a fase de elaboração 

das diretrizes e do Plano da Política de Promoção, Defesa e Atendimento 

aos Direitos da Criança e do Adolescente pode levar um longo tempo.  

O Conanda, por exemplo, levou mais de dois anos preparando a pro-

posta do Sinase. 

Outra questão refere-se ao papel e à estratégia do conselho municipal na 

formulação de diretrizes para as políticas setoriais para as quais já exis-

tam outros conselhos, como o da saúde, educação e assistência social. 

Considerando que o CMDCA é um conselho dos direitos, cuja ação é 

transversal a outras políticas, sua resolução deve ser acatada por todas as 

instâncias do Poder Público Municipal. Contudo, levando-se em conta 

que os conselhos setoriais têm um acúmulo maior de conhecimento em 

suas áreas de atuação, o trabalho em rede fortalece a proteção dos direi-

tos da criança e do adolescente e que uma ação conjunta ganha mais 

força política para ser acatada e implementada pelo município, é reco-

mendado que o CMDCA defina as diretrizes para as áreas em conjunto 

com os conselhos setoriais. O Conanda adotou essa estratégia na elabo-

ração do Sinase e do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comu-

nitária, que foram elaborados em conjunto com o Conselho Nacional de 

Assistência Social. 
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Elaborar normas e diretrizes de uma política significa definir prioridades. 

Essa definição implica a adoção de ações estratégicas visando à alteração 

da qualidade de vida da população infanto-juvenil. Ao priorizar, por 

exemplo, “a redução da mortalidade infantil”, “o aumento do sucesso 

escolar” ou “a municipalização das medidas socioeducativas alternativas 

à internação”, o conselho tem que estabelecer metas e prazos a atingir e 

articular serviços e ações. 

A seguir, apresentamos as diretrizes nacionais preconizadas pelo Conanda 

para a organização, o desenvolvimento e a avaliação de programas exe-

cutados pelos órgãos governamentais e pela sociedade civil, na área da 

educação.

 
DIRETRIZES NACIONAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO

 �O problema

A educação no Brasil ainda é marcada por profundas desigualdades entre 
as regiões e entre as áreas rurais e as zonas urbanas de concentração da 
pobreza.  

Vários anos de deterioração do ensino público levaram a grandes disparidades, 
do ponto de vista qualitativo, entre os setores públicos e privados da educação 
nacional.

Tendo em vista que o insucesso escolar é considerado uma das principais cau-
sas da ineficiência do sistema público, e que ele é expresso pelos elevados 
índices de distorção idade-série, conseqüência da repetência e do abandono, a 
atual política educacional está empenhada em apoiar estratégias de correção 
do fluxo escolar.

Dados do Censo Escolar de 1998 mostram alguma melhoria, mas os índices 
continuam insatisfatórios: cerca de 46,7% dos alunos do ensino fundamental 
apresentam distorção idade-série, embora a taxa de reprovação tenha caído 
para 11,4% e a taxa de abandono para 11,1%.

Na educação infantil, apenas 33% da população de crianças de 4 a 6 anos 
recebem atendimento na pré-escola, e 5% das crianças entre 0 e 3 anos têm 
acesso a creches. Estudos já realizados em vários países têm demonstrado que 
as crianças que recebem o atendimento adequado na educação infantil apre-
sentam melhores resultados no ensino fundamental, o que ilustra a gravidade 
dos dados apresentados.

Constata-se a existência de várias experiências exitosas que introduziram 
novos padrões de gestão educacional, associaram a valorização do professor 
e a democratização das escolas com a participação da comunidade, em forma 
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colegiada, e proporcionaram mais autonomia para as unidades escolares.  
É evidente que a situação da educação no Brasil ainda exige um grande esforço 
e investimentos para a superação do baixo nível de ensino e da perversa distri-
buição de escolaridade ainda observada.

 �Diretriz 1 – Garantir a qualidade do ensino público

Estratégias

1.1 Valorizar o profissional da educação por meio da capacitação continuada e 
da justa remuneração;

1.2 Prover a manutenção dos recursos necessários à atividade educacional, tais 
como infra-estrutura, equipamentos, salas adequadas, água, luz;

1.3 Investir em material didático-pedagógico adequado ao desenvolvimento do 
processo ensino-aprendizagem;

1.4 Cumprir os parâmetros curriculares e os temas transversais propostos pelo MEC;

1.5 Adotar medidas de correção de fluxo escolar para crianças e adolescentes 
em defasagem idade-série, propiciando o ensino modular para aqueles que 
estão em situação de rua, cumprindo medida socioeducativa de internação, ou 
no trabalho;

1.6 Assegurar escolas próximas às residências e, em casos especiais, os meios 
de locomoção gratuitos;

1.7 Fornecer, em caráter contínuo, merenda escolar de qualidade, respeitadas 
as especificidades culturais e regionais;

1.8 Promover a integração escola-família-comunidade na elaboração, execução 
e avaliação do Projeto Político-Pedagógico;

1.9 Estimular a implantação da escola de tempo integral;

1.10 Implantar projeto pedagógico específico para a Educação Infantil;

1.11 Garantir instalações e equipamentos compatíveis com a faixa etária.

 �Diretriz 2 – Implantar a universalização do ensino público desde a Educa-
ção Infantil até o Ensino Médio, assegurando a Educação Básica para jovens e 
adultos

Estratégias

2.1 Assegurar um programa nacional de subsídios financeiros para 
as famílias de crianças e adolescentes que se encontram em situação 
de vulnerabilidade, estendendo o mesmo benefício ao Ensino Médio;  
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2.2 Redefinir os percentuais dos Fundos da Educação para garantir a univer-
salização da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, Ensino 
Profissionalizante e Educação de Jovens e Adultos, observando o que determina 
a LDB para cada esfera de governo;

2.3 Ampliar gradativamente a oferta de creche e pré-escola, de forma a atingir 
a universalização da Educação Infantil;

2.4 Assegurar um aumento progressivo dos investimentos em educação, atin-
gindo 10% do PIB, até 2009.       

Fonte: Conanda (2000). 
 

Para que cada uma das prioridades seja atingida, de fato, é fundamen-

tal um somatório de ações envolvendo setores como os de nutrição, 

assistência social, esporte, lazer, cultura, bem como ações de proteção 

especial e outras. Desta maneira, vai-se progressivamente introduzindo 

novas ações e medidas, integrando serviços que tradicionalmente atuam 

de forma setorizada e isolada. O plano de ação tem, portanto, a missão 

de introduzir um novo olhar sobre a criança e o adolescente, alterar a 

condução de políticas que têm se mostrado pouco efetivas para a sua 

proteção e, acima de tudo, gerar transparência da ação pública, pro-

pondo acompanhamento, avaliação e controle da sua execução.

Para pensar   
Que benefícios podem ser oferecidos a crianças e adolescentes por meio  
da execução de um plano de ação intersetorial?   
A integração de serviços para o atendimento a essa faixa etária já acontece 
em seu município? Que serviços essenciais ainda precisam ser mobilizados? 
O que deve ser feito para conseguir novas adesões?

Cada governo eleito tem um prazo determinado para elaborar e enviar 

às Casas Legislativas o chamado Plano Plurianual, com metas para todas 

as áreas de sua competência. No caso da proteção a crianças e adolescen-

tes, esse plano deverá contemplar as diretrizes traçadas pelo conselho. 

Recomenda-se, portanto, a elaboração de um plano específico para a 

política de atendimento aos direitos das crianças e do adolescente ou, no 

mínimo, que esta esfera esteja bem detalhada em planos mais globais.
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Ao definir prioridades na formulação de políticas sociais públicas, dois 

direitos fundamentais precisam ser fortemente considerados: o direito de 

uma criança ou adolescente ser criada e educada no seio da sua família  

(e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 

familiar e comunitária); e o seu direito à liberdade, ao respeito e à dig-

nidade, de acordo com os Capítulos 2 e 3 do ECA. Ambos os temas são 

abordados sucintamente a seguir.

Considerando as famílias na formulação das 
políticas sociais de proteção e garantia dos 
direitos da criança e do adolescente

O direito à convivência familiar e comunitária é fundamental. Da mesma 

forma que a criança e o adolescente estão interligados ao núcleo familiar, 

suas famílias também estão integradas a uma comunidade. Tal espaço cole-

tivo necessita de investimento do Estado em políticas públicas que garantam 

a oferta de serviços essenciais, tais como de atenção às famílias, programas 

de complementação de renda e de geração de trabalho (BRASIL, 2006).

Desenvolver políticas nessa direção requer uma mudança de perspectiva 

na compreensão e no lidar com as famílias. Esse é um desafio importante, 

visto que quando fortalecido o princípio da cidadania infanto-juvenil, 

estabelecem-se como agentes responsáveis por assegurar direitos o 

Estado, a comunidade e as famílias.

O princípio da convivência familiar e comunitária, garantido no art. 227 

da Constituição Federal de 1988 e no art. 4º do ECA, enfatiza a lógica da 

não institucionalização da população infanto-juvenil, de modo a facili-

tar e promover o desenvolvimento integral e saudável dessa população.  

O convívio é essencial para o desenvolvimento humano, para a realiza-

ção da autonomia e da participação social, visto que é na dinâmica social 

que se desenvolve o sentimento de pertença, a construção das iden-

tidades, o estabelecimento de objetivos, crenças e valores, pelos quais 

aprendem-se códigos de linguagem e se desenvolvem singularidades.  

O convívio e a socialização são essenciais para que as pessoas aprendam 

mutuamente e se sintam valorizadas, o que favorecerá sua relação com 

outros grupos. As habilidades para o convívio são assimiladas desde os 

primeiros anos de vida e constituem-se aprendizado constante ao longo 

de toda a existência.
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O Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC) 

aponta como algumas das habilidades anteriormente mencionadas: 

compreender e aceitar regras, perceber os papéis sociais e familiares, 

aprender a cooperar e a compartilhar (BRASIL, 2006). Ou seja, o con-

vívio constitui-se um aprendizado constante, que se processa por meio 

de desafios ao longo de toda a vida, com particularidades importantes 

no período da infância e da adolescência. Assim, favorecer o convívio 

requer assegurar a construção de valores, o fortalecimento da auto-

estima e o combate às desigualdades, de modo que não se introduzam 

ou se reproduzam relações de subordinação e violência. Implica, ainda, 

promover referências seguras, acolhedoras e favorecedoras do diálogo.

Figura 6 – Convivência familiar
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Apresentamos, a seguir, um pouco da evolução das famílias na socie-

dade brasileira, para ajudar você, conselheiro, a ter sempre em mente a 

importância de se propor políticas públicas que protejam os direitos da 

criança e do seu sistema familiar de convivência. Também o fazemos para 

lembrar que as visões que se tem sobre as famílias podem influenciar a 

atuação dos serviços a elas destinados (com abordagens mais inclusi-

vas ou seletivas), bem como o tipo de suporte oferecido. Podem, ainda, 

impedir o reconhecimento de potencialidades, especialmente quando as 

famílias são vistas como “desorganizadas” e incapazes de gerir seu futuro 

(DESLANDES et al., 2004).

O Plano Nacional de 
Convivência Familiar e 
Comunitária (PNCFC) está 
disponível para consulta no site 
do Conanda. Foi elaborado a 
partir de texto produzido pela 
Comissão Intersetorial para 
Promoção, Defesa e Garantia 
do Direito de Crianças e 
Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária, (criada 
pelo Decreto Presidencial de 19 
de outubro de 2004) e recebeu 
contribuições advindas da 
consulta pública. Esteve sob a 
responsabilidade do Conselho 
Nacional de Assistência Social 
(CNAS) e do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda).
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A evolução das famílias na sociedade brasileira 

Historicamente, no Brasil, quando se falava sobre famílias, eram desta-

cadas as famílias das camadas mais pobres da população (os códigos e 

legislações para os “menores” quase sempre se destinavam a esses gru-

pos), que eram vistas como “incapazes” de prover as necessidades da 

prole, “irresponsáveis” na sua educação, ou mesmo “desajustadas” aos 

parâmetros da boa moral e da inserção social produtiva.

Como se sabe, o modelo idealizado da família ocidental, branca, anglo-

saxã, predominante até as décadas de 1960 e 1970, era o do casamento 

monogâmico estável e baseado em papéis sexuais rigorosamente defi-

nidos entre os cônjuges. Esse modelo de família nuclear, na realidade, 

nunca foi o mais usual entre as classes populares. Apesar disso, famí-

lias de origens étnicas distintas, com precários recursos financeiros, e 

organizadas de outras maneiras que não em unidades nucleares seriam 

classificadas como “desestruturadas”.

A ocorrência de vários fatos que contestavam esse modelo nuclear – 

queda da taxa de casamentos formais, aumento da coabitação, entrada 

maciça da mulher no mercado de trabalho, altos níveis de desemprego 

masculino, destituindo muitas vezes o homem do papel de provedor, 

entre outros – anunciava ao senso comum e ao debate intelectual que 

mudanças profundas estavam em curso. 

A família contemporânea é agora reconhecida em suas múltiplas formas 

de organização. Parece apresentar um modelo recorrente “com casal 

instável, do qual a mãe é o eixo-central, apoiado por uma rede de paren-

tesco alargada, e que se torna mais complexo com as recomposições 

familiares” (SEGALEN, 1999, p. 328).

No Brasil, essas múltiplas configurações são notórias. Uma pesquisa no 

Estado de Goiás, com 1.272 famílias, identificou 13 tipos de desenhos 

familiares, derivados dos tipos nuclear (pai e mãe com filhos), monopa-

rental (apenas um dos pais com filhos) e extensa, que agrega pai, mãe, 

filhos e outras pessoas (SOUSA; RIZZINI apud SOUSA; PERES, 2002). 

Apesar das evidências cotidianas sobre as mudanças na composição e dinâ-

mica familiar, no imaginário social, a família ocidental ainda é idealizada 

a partir do modelo de família nuclear. Assim, torna-se mais do que  
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necessário olhar a família em seu movimento de organização e reor-

ganização, evitando a naturalização de um único modelo e o estigma 

em relação às formas e arranjos diferenciados. É preciso considerar as 

respostas próprias que os diferentes grupos familiares, dentro da sua cul-

tura, conseguem dar as suas demandas e projetos (CARVALHO, 2002).

O reconhecimento das novas formas de organização familiar, ocorrido 

nas últimas décadas, parece já ter sido incorporado ao cotidiano dos 

serviços de proteção social. Contudo, a sociedade ainda espera encon-

trar os mesmos papéis sociais outrora definidos (pai provedor e mãe 

abnegadamente dedicada, por exemplo). É reconhecido que as formas 

de estruturação da família se diversificaram, mas não se admite que os 

papéis tenham se modificado entre seus membros, no que diz respeito à 

provisão de afeto, subsistência e proteção. Segundo Mioto (2006):

Essa indicação nos leva a supor que o consenso existente sobre 
as transformações da família tem se concentrado apenas nos as-
pectos referentes à sua estrutura e composição. O mesmo pare-
ce não acontecer quando se trata das funções familiares. Apesar 
das mudanças na estrutura, a expectativa social relacionada às 
suas tarefas e obrigações continua preservada. Ou seja, espera-
se um mesmo padrão de funcionalidade, independente do lugar 
em que estão localizadas na linha de estratificação social, cal-
cado em postulações culturais tradicionais referentes aos papéis 
paterno e, principalmente, materno (p. 53). 

Nos anos 1990, toma lugar um discurso sobre a importância dos laços 

familiares e da revalorização da família, enfocando seus papéis proteti-

vos e de espaço privilegiado de desenvolvimento de relações interpes-

soais (SEGALEN, 1999). O que se discute a partir dessa década é que 

se faz necessário reconhecer as potencialidades protetivas, educativas 

e socializadoras da família. Um dos exemplos mais tangíveis é a prática 

histórica de ajuda mútua entre as famílias pobres. Essas famílias consti-

tuem redes de suporte essenciais para o enfrentamento das agruras da 

pobreza, do desemprego, da doença e do desamparo (MELLO, 2002). 

No campo das políticas sociais, a família não pode ser mais vista como 

alvo passivo, mas como beneficiária/usuária, parceira e “minipresta-

dora” de serviços de proteção e inclusão (CARVALHO, 2002). Contudo, 

esse imenso potencial se faz em estreita aliança com a efetiva atuação 
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das políticas sociais públicas. Em outras palavras, não se trata de dele-

gar à família tal papel, ignorando a responsabilidade de ação do Estado.  

A atuação familiar só se dará, em sua amplitude, se potencializada pela 

ação pública. 

Para pensar  
Como tem sido a atuação do conselho em que você trabalha no que diz 
respeito ao atendimento às famílias e à consideração do seu potencial?

Torna-se fundamental reconhecer que o “potencial protetor e rela-

cional aportado pela família, em particular daquela em situação de 

pobreza e exclusão, só é passível de otimização se ela própria recebe 

atenções básicas” (CARVALHO, 2002, p. 19). Algumas estratégias 

são importantes para que as famílias se sintam fortalecidas em seu 

papel protetivo, tais como serviços de atenção às famílias, com 

ênfase em uma escuta de acolhimento; expansão e qualificação de 

uma rede de  serviços de apoio psicossocial, cultural e jurídico, bem 

como a sua inclusão em programas de complementação de renda e 

de geração de trabalho. 

O que observamos, entretanto, é que as políticas sociais, os serviços 

e as propostas de atenção às famílias continuam atuando, majorita-

riamente, em situações-limite (de violência intrafamiliar, trabalho 

infantil, exploração sexual etc.) e não no cotidiano das necessidades 

e potencialidades da criança e da sua família (MIOTO, 2006). Famílias 

em situação de vulnerabilidade social inspiram proteção e cuidados 

para que possam ser cuidadoras. Seus arranjos, estratégias e formas 

de organização demandam um olhar ampliado, buscando enxergar 

seu dinamismo onde outrora se via “desestruturação”. Igualmente, 

é importante reconhecer que o papel protetivo da família não é 

inato, mas que suas condições de realização são dadas socialmente, 

cabendo às políticas públicas se voltarem para tão importante questão  

(DESLANDES et al., 2004).
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Considerando a diversidade na formulação de 
políticas sociais de proteção e garantia dos 
direitos da criança e do adolescente

O tema da diversidade ainda é pouco lembrado ao se formular políticas 

sociais públicas. Está fundamentado no art. 2º da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos que afirma: 

todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberda-
des proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, 
nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, 
de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de 
fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação.

O conceito de diversidade nasce no contexto histórico da expansão euro-

péia, entre os séculos XVIII e XIX, e foi utilizado para explicar as dife-

renças culturais verificadas nas civilizações dos continentes descobertos 

pelos europeus. Serviu de subsídio para justificar a dominação européia, 

ajudando a desenvolver ao longo dos séculos uma idéia de superioridade 

e hierarquia de uma cultura sobre outras.

Durante o século XX, o conceito de diversidade ganhou extensão e acom-

panhou os novos estudos antropológicos sobre como as civilizações e as 

nações se relacionavam entre si. Ou seja, como países, povos e etnias 

construíam a sua própria imagem e, ao mesmo tempo, a do outro. No 

seu sentido mais simples, o conceito de diversidade cultural tinha como 

referência a multiplicidade de culturas ou de identidades culturais. As 

definições mais atuais de diversidade apresentam um leque bem mais 

variado, não apenas relacionado à cultura. Podemos hoje falar de uma 

diversidade existente em um mesmo país que, dentro de sua mesma 

cultura, pode abrigar diferentes grupos e segmentos que se afirmam 

por uma identidade própria. Por exemplo, podemos falar da diversi-

dade dos grupos raciais, de gênero ou étnicos ou, ainda, das especificidades  

dos grupos segmentados por idade (crianças, idosos), orientação sexual ou 

habilidades físicas. O conceito pode ser ainda mais amplo, se definido em 

termos de localização geográfica ou histórias pessoais.

Para que se efetive o potencial da diversidade, é preciso dar valor à dife-

rença. Contudo, diversidade não significa apenas perceber diferenças, 

mas conhecer o seu significado e valor histórico para cada sociedade 

ou grupo. Trata-se de um valor que nos ensina a olhar para a nossa  

Em 2001, a Conferência Geral da 
Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco) aprovou, por unanimidade, 
a Declaração Universal sobre a 
Diversidade Cultural, que enfatiza 
o reconhecimento das diferenças 
como necessário à realização dos 
direitos humanos e às liberdades 
fundamentais, para a paz e a 
segurança. A Declaração, ratificada 
pelo Brasil em 2006, define a 
diversidade cultural como patrimônio 
comum da humanidade. Ela pode ser 
encontrada no site da Unesco.
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própria diferença e a reconhecer as nossas próprias práticas cotidianas. 

Com esse entendimento, a idéia de diversidade deixaria de ser apenas 

uma constatação das diferenças, correndo sempre o risco de hierarquizá-

las, para tornar-se uma ferramenta para o diálogo e o compartilhamento 

de valores.

Figura 7 – Diversidades
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Como incluir o tema da diversidade na formulação das políticas públicas? 

Que diferença faz a inclusão desse tema se a política pública, por prin-

cípio, é igual para todos? O fato é que, na prática, nem sempre a igual-

dade prevista nas leis consegue assegurar direitos para todos. Na história 

brasileira, muitas crianças ficaram e têm ficado sistematicamente fora da 

política universal de garantia dos direitos. O fato exige alternativas mais 

eficazes para incorporá-las em uma política realmente universal.  

Quando uma política universal não consegue atingir 100% da população-

alvo, é preciso investigar, de forma mais direcionada, quais as razões desse 

fato. Por que alguns grupos são contemplados e incluídos e outros não? 

Uma das razões para a exclusão de determinados grupos é certamente 
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a desigualdade econômica e social que, por muitos séculos, foi justifi-

cada pelas diferenças entre sexos, raças, povos, idades e pessoas com 

deficiências, dentre outras especificidades humanas. Em nosso modelo 

de desenvolvimento social e econômico, pessoas com essas diferenças 

eram e continuam a ser menos valorizadas. A desigualdade acabou por 

colaborar para a desvalorização da diversidade humana, anulando seus 

aspectos positivos e criando as condições para a discriminação e a sepa-

ração social. 

Alguns autores afirmam que para reduzir os efeitos negativos da desigual-

dade é preciso promover a eqüidade nas políticas públicas (RAWLS, 2002). 

Ou seja, mediante os princípios da justiça, adaptar a norma universal a 

um caso específico, visando tornar a norma mais justa e o caso atendido 

no seu direito devido. A eqüidade não corrige o que é justo na lei, mas 

completa o que a justiça não alcança (CARVALHO FILHO, 2003). 

Dessa forma, aplicando o princípio da eqüidade para reduzir as desigualda-

des, conseguiremos desenvolver políticas mais afirmativas e inclusivas que 

assegurem os direitos universais à totalidade de crianças e adolescentes. 

Contudo, trata-se de um duplo esforço: ao mesmo tempo em que adotamos 

o princípio da eqüidade para reduzir desigualdades, devemos promover o 

valor e o potencial da riqueza da diversidade entre sociedades e grupos. 

Com esse olhar, compreendemos que crianças e adolescentes são muito 

diferentes entre si, demandando competência e criatividade dos profissio-

nais na aplicação de medidas adequadas a cada situação específica. Como 

exemplos, podemos citar crianças e adolescentes nas seguintes situações: 

com deficiência auditiva ou visual, que precisam estar na escola; com uma 

opção sexual que os tornam discriminados em sala de aula; discrimina-

dos por serem negros ou por pertencerem a grupos indígenas; portadores 

do HIV; vivendo em abrigos; que moram em áreas rurais, em comunida-

des quilombolas ou ribeirinhas. Toda essa diversidade não pode ser alvo 

de discriminação, exclusão ou negligência; crianças e adolescentes não 

podem crescer achando que ser negro, homossexual, deficiente visual ou 

que morar em áreas distantes e pobres seja um defeito.

O conselho dos direitos precisa formular políticas e atuar para garantir 

a defesa e a integridade moral, física e psicológica da criança vítima de 

preconceito e segregação. 

Eqüidade configura um princípio de 
justiça redistributiva proporcional, 
pautado mais pelas necessidades 
de pessoas e coletivos e por um 
senso reparador de dívidas do que 
pela sua igualdade formal diante da 
lei. Representa o aprofundamento 
do princípio de igualdade formal 
de todos diante da lei. Implica que 
pessoas e coletivos que se encontram 
em circunstâncias especiais ou que 
são diferentes sejam tratados de 
forma especial ou diferente.
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Para pensar  
Como o conselho em que você atua tem trabalhado com a diversidade? 
Reflita sobre situações já vivenciadas, no conselho, em que o tema da 
diversidade foi (ou deveria ter sido) abordado. 

A pesquisa “Bons Conselhos” (CEATS; FIA, 2007) investigou a forma 

como a questão da diversidade dos grupos sociais atendidos pelos con-

selhos dos direitos tem sido tratada. Para tal, examinou a condição de 

grupos que se situam longe do acesso a políticas e ações de promoção e 

proteção dos direitos, tais como crianças e adolescentes indígenas, mora-

dores de assentamentos e quilombolas. 

Segundo o relato dos CMDCA que participaram da pesquisa, esses gru-

pos são inexistentes na maioria dos municípios brasileiros. Conselhos 

municipais de todo o país informaram não saber da existência de crian-

ças e adolescentes que vivem em áreas de garimpo (78% dos conselhos), 

quilombos (74%), comunidades indígenas (73%), comunidades ribei-

rinhas (63%) e assentamentos (53%). Embora os conselhos avaliem a 

qualidade do atendimento prestado a essas minorias como regular, essa 

avaliação refere-se a um universo muito pequeno, uma vez que a cober-

tura de atendimento é extremamente precária. Os dados evidenciam a 

situação de desproteção das crianças e adolescentes desses grupos, que, 

em sua maioria, não dispõem de nenhum tipo de suporte para suas 

necessidades específicas.

Os 25 conselhos estaduais investigados confirmam a visão dos conse-

lhos municipais, ilustrando uma vez mais a invisibilidade das crianças 

e adolescentes dos grupos minoritários mencionados. Vale destacar que 

muitos conselhos estaduais declararam não ter informações sobre a exis-

tência de crianças e adolescentes indígenas, o que não corresponde à 

realidade local. Em todas as unidades da federação há tribos indígenas, 

o que aponta a necessidade de investimentos e esforços para se obter 

uma visão mais ampla da diversidade de crianças e adolescentes que 

devem ser alvo das políticas públicas. Esse desconhecimento pode ser 

conseqüência das dificuldades desses órgãos em obter informações sobre 

as realidades locais, o que sugere certo isolamento das instituições em 

relação aos problemas existentes, ou desconforto em transmitir infor-

mações sobre essas populações.
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Para pensar  
Como ocorre o atendimento aos grupos historicamente discriminados no 
conselho em que você atua?  
Reflita sobre os dados apresentados pela pesquisa “Bons Conselhos”  
(CEATS; FIA, 2007), utilizando-os como subsídios para analisar as práticas 
desenvolvidas em seu conselho. 

Individualizar o atendimento para atender às necessidades específicas 

de cada criança ou adolescente se constitui um desafio para os conse-

lhos. Os gestores das políticas públicas precisam prover o atendimento 

adequado, por exemplo, para uma criança indígena que sofre de uma 

deficiência física, ou para uma menina negra que foge do assentamento 

urbano em que vivia, procurando melhores condições de vida em outra 

localidade. Entender as diferenças de cada criança, adolescente e família 

e o contexto cultural de onde vêm é um passo fundamental na formula-

ção de políticas públicas de qualidade, bem como no monitoramento do 

atendimento oferecido.

Como monitorar e avaliar as políticas públicas 

No Brasil, ainda há pouca tradição de monitoramento e avaliação de 

políticas públicas. Diante desse cenário, vamos discutir, em mais deta-

lhes, as estratégias para monitorar e avaliar o andamento do plano da 

Política de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Distinguimos o monitoramento da avaliação, ressaltando que o pri-

meiro analisa o projeto (programa ou política) enquanto o mesmo é 

executado, incorporando-se ao cotidiano da execução e dando retorno 

imediato em relação aos progressos e aos problemas encontrados.  

A avaliação, por sua vez, é um tipo de investigação sistemática do mérito, 

valor ou da importância de um projeto, serviço ou uma ação. No final 

do processo avaliativo, esperamos que seja feito um juízo de valor sobre 

o programa, serviço ou ação avaliada (se é útil, efetivo ou eficaz). No 

entanto, embora monitoramento e a avaliação sejam processos distintos, 

são também complementares: o monitoramento é uma atividade impor-

tante de avaliação.

O Capítulo 3 amplia a discussão 
sobre o tema diversidade, com uma 
abordagem voltada especialmente 
para o dia-a-dia dos conselhos 
tutelares.
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O que observamos, hoje, no desenvolvimento das políticas sociais é que 

as etapas de monitoramento e avaliação não têm sido desenvolvidas de 

forma articulada e seqüencial. Os processos de planejamento são raros 

e o monitoramento e a avaliação quase inexistentes. Há dificuldades 

na definição de indicadores que permitam avaliar o real alcance das 

ações desenvolvidas e o seu impacto na vida dos cidadãos atendidos 

pelas políticas. A dificuldade de monitoramento está presente em todas 

as instâncias e em todos os setores das políticas sociais, tanto no que se 

refere à apresentação de resultados para o controle da sociedade, quanto 

ao planejamento interno das ações. 

O conselho dos direitos possui um instrumento fundamental para o exercí-

cio do controle social que pode ajudá-lo no monitoramento e na avaliação 

das políticas: a competência legal para solicitar dados, informações, proce-

dimentos e resultados de todos os serviços públicos e privados. 

O Poder Público tem pouca tradição de monitorar e avaliar suas polí-

ticas, o que torna as demandas dos conselhos um instrumental útil 

na mudança da própria prática do aparelho de Estado. Quase sempre 

o monitoramento do plano e a sua avaliação têm se constituído uma 

atividade secundária ao desenvolvimento da ação, sendo deixada para 

o final das atividades e, na maioria das vezes, realizada às pressas e sem 

metodologia adequada. As avaliações, quando existentes, são realiza-

das numa modalidade assistemática de avaliação interna, baseada no 

modelo contábil (que compara pontos positivos e negativos), basica-

mente centrada em resultados imediatos. 

Para saber mais sobre 
dificuldades no monitoramento, 
metodologias utilizadas e 
resultados alcançados por 
algumas políticas públicas 
voltadas para crianças e 
adolescentes, acesse os sites 
da “Rede de Monitoramento 
Amiga da Criança” e da “Rede 
Sou de Atitude”. 

 
VOCÊ SABIA QUE

 �mesmo sendo função do CMDCA monitorar e avaliar a implementação das 
políticas com foco na criança e no adolescente, apenas 17% dos conselhos 
municipais têm procedimentos dessa natureza estruturados e 46% não os pos-
suem, estando os demais (37%) em fase de elaboração?

 �50% dos conselhos estaduais não dispõem de tais procedimentos, enquanto 
apenas 13% os têm? E que o restante (38%) encontra-se em fase de elabora-
ção de procedimentos e ferramentas de monitoramento e avaliação?

Fonte: Pesquisa nacional Ceats/FIA (2007), com dados de 2006, referentes a 49% dos conselhos municipais dos direitos e 
96% dos conselhos estaduais.  
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Figueiredo e Figueiredo (1986), em estudo do Instituto de Estudos Eco-

nômicos, Sociais e Políticos de São Paulo (Idesp), chamam a atenção 

para a falta de uma tradição avaliativa nas políticas sociais. Segundo os 

autores: “a pesquisa de avaliação é ainda incipiente no Brasil. A avaliação 

de políticas sociais desenvolveu-se apenas nos anos 1980 e, mesmo assim, 

de forma desigual entre os diferentes tipos de políticas sociais” (p. 24).  

Também as ONGs e os projetos sociais se ressentem da ausência de ava-

liação mais permanente .

Outro problema é a falta de divulgação das pesquisas avaliativas reali-

zadas no país; os poucos estudos publicados preocupam-se mais com a 

divulgação de novas teorias e metodologias, apresentando uma discus-

são desvinculada da aplicação prática (BARREIRA, 2000). 

Uma avaliação pode combinar métodos qualitativos e quantitativos, 

envolvendo processos de medição e mensuração, bem como um pro-

cesso de julgamento de mérito, valor e validade (BARREIRA, 2000). 

Considerando o caráter formativo dos conselhos dos direitos e em coe-

rência com a metodologia de análise de situação, apresentamos uma 

modalidade de avaliação que nos parece mais apropriada para projetos 

sociais. No que diz respeito à procedência dos avaliadores ou à relação 

entre avaliadores e avaliados, a avaliação participativa busca minimizar 

a distância entre o avaliador e os beneficiários (COHEN; FRANCO, 2004; 

BARREIRA, 2000). Nessa modalidade, os participantes diretos (envolvi-

dos na elaboração da Política de Atendimento) e indiretos (participantes 

da execução dos programas) participam do processo avaliativo. 

Figura 8 – Ouvindo as crianças
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No que diz respeito ao momento de realização da avaliação, sugere-se que 

ela seja realizada em três momentos distintos: antes, durante e depois da 

implementação do programa ou da política. A avaliação realizada na fase 

anterior ao início tem sido utilizada para denominar aquele tipo de pes-

quisa preliminar, cujo objetivo é mapear as avaliações realizadas em pro-

jetos sociais similares em natureza e escala. Aguilar e Ander-Egg (1994) 

referem-se a essa etapa como a de uma avaliação exploratória, realizada 

com objetivo de avaliar as possibilidades de empreendimento do programa. 

Esse tipo de avaliação é realizado como uma etapa do processo de decisão 

sobre a implementação ou não do projeto. A avaliação realizada antes do 

início do programa pode ser utilizada também com o objetivo de realizar 

uma análise de situação, que servirá como parâmetro para a avaliação do 

impacto da Política de Atendimento, depois de finalizada a sua execução. 

A avaliação feita durante o andamento do programa ou política é tam-

bém chamada de avaliação de gestão, avaliação contínua, avaliação 

concorrente, acompanhamento avaliativo, monitoramento ou avaliação 

concomitante da implementação da Política de Atendimento (AGUILAR; 

ANDER-EGG, 1994).  Ela difere do mero controle operacional do plane-

jamento, uma vez que permite a adoção de três tipos de decisões: decidir 

se a ação planejada foi a mais acertada para obter os resultados espera-

dos; decidir sobre a continuidade ou não do programa, da operação ou da 

ação; e, ainda, subsidiar modificações para alcançar os resultados espera-

dos (AGUILAR; ANDER-EGG, 1994; PATTON, 1997; BARREIRA, 2000). 

Esse tipo de avaliação examina se as ações estão sendo desenvolvidas e se 

as metas parciais estão sendo cumpridas. 

A avaliação realizada depois do término do programa ou projeto não 

ocorre necessariamente logo após concluída a fase de execução; pode 

acontecer meses e até anos depois de finalizadas as ações (AGUILAR; 

ANDER-EGG, 1994), dando tempo para que os resultados se cristalizem 

e possam ser mensurados. 

Quanto ao objeto da avaliação, destacamos a avaliação de processo, pro-

duto e impacto (SESSIONS, 2001). A de processo corresponde à avaliação 

durante a implementação das ações. Pode ser entendida como um pro-

cesso de acompanhamento ou um exame contínuo ou periódico efetuado 

pela administração, em todos os níveis hierárquicos, do modo como uma 

atividade está sendo executada (ONU, 1984 apud SILVER, 1992). 
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A avaliação de produto foca-se nos objetivos do plano, buscando veri-

ficar se ele conseguiu produzir os resultados desejados. Normalmente, 

compara-se aquilo que foi proposto e o que foi executado, a fim de 

verificar se os objetivos foram alcançados ou não, segundo uma aná-

lise geral do desempenho do plano. Cohen e Franco (2004) descrevem 

“produtos” como resultados concretos das atividades desenvolvidas a 

partir dos insumos disponíveis. Segundo seu caráter de materialidade, 

podemos distinguir os bens produzidos (ou resultados materiais) e os 

serviços prestados. Esse tipo de avaliação é realizada ao final de cada ano 

de vigência do plano e ao final da sua implementação total. 

A avaliação de impacto é um dos mais desafiantes aspectos da análise 

de um plano ou programa social. Alguns autores fazem a distinção entre 

“efeito” e “impacto”. Os efeitos são os resultados dos produtos do pro-

jeto. Embora já se façam notar durante o processo de implementação do 

plano, são produzidos com maior intensidade ou em sua totalidade após 

o término do projeto. Já os impactos são as conseqüências dos efeitos de 

um projeto. Desse modo, representam o grau de alcance das metas esta-

belecidas pelo plano. A avaliação de impacto, portanto, pode ser conside-

rada um balanço geral para verificar se o plano ou programa atingiu suas 

finalidades gerais ou para estudar os vários níveis de efeitos do projeto 

nas áreas em que se propôs incidir (COHEN; FRANCO, 2004). 

Em relação aos agentes que a realizam, a avaliação pode ser classificada 

como interna (auto-avaliação) ou externa (por meio de consultores). 

A auto-avaliação é aquela em que “as próprias pessoas implicadas na 

execução ou realização do programa ou projeto são encarregadas das 

atividades avaliativas” (AGUILAR; ANDER-EGG, 1994, p. 45). Dentre 

suas vantagens, destacamos o conhecimento e a familiaridade de quem 

planeja e executa a ação. Contudo, os defensores da avaliação externa 

apresentam suas fragilidades: pelo fato de a avaliação interna ser reali-

zada por pessoas da própria instituição, corre-se o risco de se ter menos 

objetividade no processo de análise e os membros terem dificuldade de 

distanciamento para mencionar problemas e possíveis fracassos. 

Acreditamos que a auto-avaliação e a avaliação externa não são mutua-

mente excludentes e que a auto-avaliação é pedagogicamente funda-

mental para o processo continuado de planejamento. Quanto à questão 

da ênfase somente nos aspectos positivos, todos os tipos de avaliação 
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podem incorrer no mesmo risco, uma vez que a publicização de dificul-

dades e erros não é muito estimulada na cultura competitiva moderna. 

Vale ressaltar, ainda, que publicizar ou não os erros depende muito mais 

de uma postura ética do que metodológica. Tal postura deve favorecer 

uma leitura dialética, em que os entraves, dificuldades, problemas e 

desafios sejam parte da análise. 

A avaliação externa permite um terceiro olhar sobre os problemas, as 

estratégias, as dificuldades e a correção de rumos. Esse olhar tem tam-

bém um papel fundamental para o processo de continuidade, de corre-

ção de rumos e de sustentabilidade. De uma avaliação externa de uma 

Política de Atendimento aos Direitos devemos esperar pelo menos três 

respostas: a compreensão do que contribui para o êxito dos programas, 

projetos e serviços; o que possibilita o seu alcance; e como os seus limites 

podem ser questionados.

De uma maneira geral, uma boa avaliação de uma Política de Aten-

dimento deve julgar sua utilidade, sua viabilidade do ponto de vista 

político, prático e de relação custo-benefício, sua dimensão ética e sua 

precisão técnica (PENNA FIRME, 2007; MINAYO, 2005). 

Toda avaliação útil, ética e tecnicamente adequada acompanha o desen-

rolar de uma proposta e subsidia a correção de rumos e a reorientação 

de estratégias de ação. Seu sentido ético alia o valor técnico e de respon-

sabilidade social.

 
É importante que a cultura da avaliação cresça no país, por meio de processos 
constantes de monitoramento das ações planejadas e da correção de possíveis 
desvios de percurso. Para ser aplicada dessa maneira, a avaliação precisa se 
transformar em uma ação/atividade sistemática, incorporada ao planejamento 
cotidiano do projeto social. Às modalidades tradicionalmente desenvolvidas 
no país, deve-se incluir a avaliação de impacto, bem como a avaliação por 
agentes externos ao projeto. 

É importante, ainda, a criação de mecanismos de avaliação que envol-

vam a população por meio de questionários, depoimentos e debates, 

estimulando a publicização e democratização da informação. Para 

isso, o conselho dos direitos deve realizar, sistematicamente, reuniões  
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abertas com setores específicos das várias políticas. Nesses encontros, 

deve divulgar publicamente a pauta e trazer não só os responsáveis e 

executores das ações, mas também outros atores sociais relevantes ao 

tema abordado, confrontando interesses e possibilidades de atendimen-

tos. Por serem específicas, tais reuniões podem alcançar um bom nível 

de aprofundamento das questões colocadas e incentivar a implementa-

ção do acompanhamento e do debate aberto. O conselho deve, sistema-

ticamente, realizar audiências, assembléias e reuniões de discussão em 

comunidades ou bairros, para a análise dos serviços prestados a crianças 

e adolescentes em cada localidade. Ao envolver os responsáveis pelos 

serviços, os usuários, as famílias e a comunidade em geral, essas reuniões 

podem dar uma visão mais clara do que está sendo realizado, bem como 

buscar soluções viáveis, com o comprometimento e cooperação de todos. 

A continuidade desse procedimento aproximará os serviços da comuni-

dade, tornando-os mais adequados e eficazes à população. 

Igualmente as Conferências e Fóruns de Direitos das Crianças e dos Ado-

lescentes são espaços fundamentais para o monitoramento e avaliação 

das condições de implementação das políticas públicas.  

Ao final deste capítulo, esperamos que você, conselheiro, sinta-se mais 

instrumentalizado, teórica e conceitualmente, para lidar com as situações 

vivenciadas em seu cotidiano. O objetivo é que você tenha conseguido 

pensar em sua prática de forma crítica, aprimorando a sua capacidade 

de elaborar o diagnóstico situacional da sua localidade, planejar as ações 

definidas com base no diagnóstico, e atuar na formulação e na avaliação 

de políticas sociais públicas para crianças e adolescentes. 
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