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3. Conselhos tutelares

Alexandre Ferreira do Nascimento, Maria Isabel Garavelo, Marcos Eliezer Cruz Kohls, 

Fátima Gonçalves Cavalcante, Helena Oliveira Silva, Cristina de Fátima Guimarães,  

Simone Gonçalves de Assis, Levi Marques Pereira

O presente capítulo está estruturado em duas partes distintas. Na pri-

meira, apresentaremos o dia-a-dia de um conselho tutelar, seu papel, 

seu potencial de atuação e limites. Discutiremos a natureza dos con-

selhos tutelares, suas principais atribuições, sua prática de trabalho 

cotidiana, incluindo os passos para o atendimento de casos de crianças 

e adolescentes com direitos violados (recebimento de notificações, aco-

lhimento de caso, avaliação, encaminhamentos e medidas adotadas), as 

dificuldades enfrentadas para o gerenciamento desse atendimento e a 

fiscalização das entidades voltadas a crianças e adolescentes. Na segunda 

parte, abordaremos os desafios mais expressivos à atuação do conselho 

tutelar, chamando a atenção para as diversidades dos casos atendidos. 

Trataremos, também, de algumas especificidades que devem ser consi-

deradas pelos conselheiros no atendimento a crianças e a adolescentes, a 

saber, aquelas relacionadas a raça/etnia, gênero, deficiências, orientação 

sexual, dentre outras. Também falaremos um pouco sobre a situação de 

vulnerabilidade e de violências que freqüentemente acomete a popula-

ção atendida pelos conselhos tutelares.

Seguindo a metodologia de estudo de caso, apresentaremos, a seguir, 

a atuação do conselho tutelar do município de Pirajú para solucionar a 

situação de duas crianças indígenas. Desde já assinalamos que os 

nomes próprios apresentados no referido caso são fictícios. Esperamos, 

assim, que este capítulo possa contribuir para que a sua atuação como 

conselheiro(a) seja sempre pautada por uma perspectiva que considere 

as especificidades dos diversos grupos atendidos.
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Caso – O Conselho Tutelar do município 
de Pirajú e as ações junto à população 
indígena
O município de Pirajú possui uma população de 182.747 habitantes 

(IBGE, 2008), ocupando uma área de 4.086,387km² do Estado do Mato 

Grosso do Sul. A densidade demográfica é de 44,72 hab./km². O Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) do município é de 0.788, conside-

rado alto dentro do sistema de classificação do governo brasileiro. As 

principais atividades econômicas da localidade são agricultura, princi-

palmente soja e milho, pecuária de corte e comércio local. Atualmente, 

várias usinas de açúcar e álcool estão sendo implantadas no município 

e na região, o que está promovendo uma transformação radical na eco-

nomia do município. 

No município existe um único conselho tutelar, que atende também a 

população indígena. São cerca de 12 mil indígenas das etnias Kaiowa 

(maioria), Ñandeva (regionalmente chamados de Guarani) e Terena. Essa 

população vive no espaço reduzido de duas reservas, a primeira com 

3.539 hectares e a segunda com 1.240 hectares. Existem, ainda, famílias 

indígenas vivendo em dois acampamentos em margens de rodovia, em 

um núcleo urbano no bairro Parque das Nações e em diversas moradias 

distribuídas pelos bairros da periferia da cidade. A pouca disponibilidade 

de terra é apontada pelos pesquisadores como o principal motivo para as 

dificuldades enfrentadas pela população indígena, o que se expressa em 

inúmeros problemas sociais que atingem todas as faixas etárias, espe-

cialmente a infância e a juventude. O fato de a reserva reunir popu-

lações de várias comunidades suscita o acirramento de conflitos entre 

grupos políticos, não sendo raro utilizarem de todos os recursos para 

atingir os desafetos, inclusive acusando-os de maus-tratos às crianças. 

Recentemente, casos de morte por desnutrição infantil ganharam muito 

destaque na imprensa.

Nesse complexo contexto local aconteceu a seguinte situação, vivida por 

Ava Poty (de 6 anos) e Kuña Vera (de 7 anos). O caso foi registrado 

com base no relato do líder religioso Kaiowa, chefe da família extensa 

Ñanderu Oliveira, que vive na aldeia Jaguapiru, na reserva de Pirajú, 

que fica no município com o mesmo nome. Ava Poty e Kuña Vera são 

crianças Kaiowa que vivem com a mãe e o padrasto. É fato pouco comum 



Conselhos tutelares

141

o padrasto criar os filhos do primeiro casamento da mulher; o habitual 

naquela cultura seria que eles fossem incorporados a uma das parentelas 

do casal que se separou. Mas há exceções, quando o casal e os paren-

tes próximos entendem que a situação não vai configurar um fator de 

desarmonia entre os cônjuges. 

Ava Poty e Kuña Vera vivem harmonicamente com a mãe e o padrasto, 

numa casa construída ao lado da do irmão da mãe, o tio materno das 

crianças. As duas famílias dividem o mesmo quintal, já que a distância 

entre as casas é de cerca de 15 metros. Na casa do tio materno também 

vivem várias crianças, ocorrendo frequente interação entre as crianças 

das duas casas, que são primos entre si. Como é costume entre os Kaiowa, 

as crianças circulam livremente entre as casas das famílias que compõem 

a mesma família extensa, entre as quais existe parentesco sangüíneo 

próximo e várias formas de solidariedade política, econômica e ritual. 

Os compromissos entre as famílias nucleares que compõem a mesma 

família extensa também se estendem aos cuidados com as crianças, prin-

cipalmente no caso das famílias nucleares residirem próximas, como no 

caso em discussão. 

Em dezembro de 2007, o padrasto de Ava Poty e Kuña Vera convidou a 

mulher para passar o Natal na casa de seus parentes, que vivem na reserva 

indígena de Samambai, cerca de 130 quilômetros distante da reserva de 

Pirajú. A mãe e o padrasto de Ava Poty e Kuña Vera resolveram, por 

comodidade e contenção de custos, que o melhor seria deixar as crianças 

aos cuidados do tio materno e sua esposa. Também seria constrangedor 

para o padrasto visitar seus parentes acompanhado dos filhos do casa-

mento anterior da esposa, pelas razões já apresentadas. O casal viajou 

confiante de que as crianças seriam bem cuidadas pelo tio e sua esposa. 

Combinaram que Ava Poty e Kuña Vera se alimentariam na casa tio, 

juntamente com os primos, o que já faziam com certa freqüência. As 

crianças também ficariam livres se quisessem permanecer algum tempo 

na própria casa, onde dispunham de roupas e brinquedos.

Certo dia, o agente indígena da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) 

passou pela casa em visita de rotina e encontrou Ava Poty e Kuña Vera 

brincando no quintal. Perguntou para as crianças “vocês estão sozinhos 

em casa?”, ao que as crianças responderam que sim. “E onde estão os 

pais de vocês?”, insistiu o agente de saúde; “viajaram para a reserva de 
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Samambai”, responderam as crianças com naturalidade. Imbuído de sua 

responsabilidade profissional, o agente comunicou a situação para os 

superiores da Funasa, que comunicaram ao conselho tutelar, avisando 

que naquela casa havia duas crianças abandonadas pelos pais. 

Segundo o relato de Ñanderu Oliveira, o líder da aldeia, o agente de 

saúde da Funasa não prolongou o diálogo com as crianças e não se 

deu ao trabalho de esclarecer com os vizinhos a respeito da ausência 

dos pais de Ava Poty e Kuña Vera. Seria fácil consultar o tio materno 

e sua esposa, que residem na casa ao lado, mas o agente simplesmente 

comunicou seus superiores que levaram o caso ao conselho tutelar de 

Pirajú, denunciando o abandono das crianças pelos pais. O agente de 

saúde não considerou a organização da família extensa, realizando ape-

nas o controle dos ocupantes da casa (da família nuclear), registrados 

em ficha com determinado número. Muitas vezes, ainda, o agente de 

saúde de determinado setor mal conhece as famílias que ali vivem e 

presta pouca atenção às formas de sociabilidade que desenvolvem. Na 

reserva de Pirajú, o agente de saúde é indígena, mas não é escolhido 

necessariamente na região onde atua. Isto gera sérias dificuldades, dado 

o fato de a reserva comportar cerca de 11 mil pessoas, o que dificulta o 

conhecimento entre elas. Outra dificuldade é o cenário multiétnico da 

reserva: muitas vezes o agente de saúde pertence a uma etnia (Terena, 

por exemplo) e atua junto a famílias Kaiowa, sem ao menos ter o domí-

nio da língua. Algumas mulheres e muitas crianças só se comunicam 

com facilidade na língua nativa. 

O conselheiro tutelar de plantão foi até a casa de Ava Poty e Kuña Vera, 

a fim de dar uma resposta à solicitação encaminhada pela Funasa. Por 

precaução, solicitou o acompanhamento de uma viatura da polícia 

municipal de Pirajú; devido ao clima de insegurança naquela reserva, o 

conselho sempre recorre à proteção policial para realização de suas ações 

nesse local. Ao chegar à casa, o conselheiro encontrou as duas crianças 

brincando e informou que elas deveriam acompanhá-lo no carro até 

a cidade. Segundo informou o líder Ñanderu Oliveira, o tio materno 

notou o movimento e tentou impedir que o conselheiro tutelar levasse 

as crianças para a cidade, mas foi ameaçado de prisão pela guarda muni-

cipal e recuou. Assim, as crianças foram abrigadas na cidade.

Os conselheiros tutelares de Pirajú não gostam de atuar na reserva; con-

sideram que é difícil e até perigoso trabalhar entre os índios, devido ao 
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fato de terem organização social e política diferenciada e pelas dificulda-

des de comunicação. Por outro lado, as notícias veiculadas na imprensa 

local a respeito das situações de risco enfrentadas pelas crianças na 

reserva de Pirajú, especialmente a desnutrição infantil, geram grande 

comoção entre os agentes que atuam na rede de proteção à criança no 

município. Há um sentimento compartilhado de que algo deve ser feito 

para proteger as crianças indígenas. Nesse contexto, a medida de abriga-

mento das crianças foi considerada a mais apropriada pelo conselheiro, 

que tomou a decisão sem maior hesitação. 

A partir da retirada das crianças, o tio materno ficou desesperado. Resol-

veu procurar Ñanderu, líder com grande trânsito entre as instituições 

que atuam junto à população indígena, para que ele indicasse como 

poderiam localizar e recuperar as crianças. Iniciaram uma saga pela 

Fundação Nacional do Índio (Funai), Funasa, conselho tutelar, procu-

rando chamar a atenção das autoridades para a inadequação da medida 

tomada pelo conselheiro que abrigou as crianças. Segundo Ñanderu, 

passaram-se 15 dias até que as crianças fossem desabrigadas; quando 

isto ocorreu, a mãe e o padrasto já haviam retornado da viagem. 

Figura 1 – A população indígena do município de Pirajú
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Para pensar  
No caso das crianças kaiowa, que direitos foram violados? Quais foram os 
agentes violadores?  
Qual a sua opinião sobre a conduta do agente e do conselheiro tutelar?  
Qual foi o impacto das decisões tomadas para as crianças e para a 
política de proteção local?

 
Compreendendo o contexto em que  
vivem Ava Poty e Kuña Vera

O modelo de organização social kaiowa permite que crianças como Ava 

Poty e Kuña Vera permaneçam com a mãe, mesmo com seu novo casa-

mento, devido, principalmente, à proximidade social da mãe com o tio 

materno, o que se reflete na residência em um mesmo aglomerado de 

casas. Essa situação possibilitou uma espécie de guarda compartilhada 

das crianças entre a mãe biológica e o tio materno. No aglomerado das 

casas onde vivem as crianças, o tio materno se apresenta como articu-

lador de parentela emergente, com interesse evidente de ampliar seu 

grupo de parentesco, agregando Ava Poty e Kuña Vera. O pai biológico 

das crianças pertencia a outro grupo de parentesco, para o qual retornou 

após a sua separação. Do seu ponto de vista, o rompimento do laço de 

conjugalidade implicou o enfraquecimento ou mesmo a anulação do 

laço de paternidade. O pai biológico está fora do grupo de parentesco e 

de solidariedade política no qual os filhos estão incluídos. Por sua vez, o 

padrasto se reserva ao direito de não assumir integralmente as atribui-

ções de paternidade social dos filhos da esposa, o que abre espaço para 

que esta função seja ocupada pelo tio materno.

A difícil situação enfrentada pelas crianças indígenas atraiu, nos últimos 

anos, um grande número de iniciativas de atendimento. Hoje existem 

vários programas governamentais e de entidades da sociedade civil. As 

respostas para as demandas indígenas comumente geram situações de 

tensão entre as entidades de atendimento. Em linhas gerais, a Funai e 

o Ministério Público Federal (MPF) se empenham em realizar encami-

nhamentos que contemplem as especificidades das culturas indígenas, 

enquanto o conselho tutelar, a Funasa, os órgãos municipais de assis-

tência social, a justiça da Infância e da Juventude e várias entidades da 
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sociedade civil demonstram maiores dificuldade para adequarem suas 

práticas às características das culturas indígenas. 

Atualmente, pontos de conflito ocorrem devido à prática do abrigamento 

de indígenas nos abrigos da cidade, à destituição do poder familiar das 

famílias indígenas sobre suas crianças e à adoção de crianças indígenas 

por não-indígenas, inclusive estrangeiros. Essas questões têm gerado 

manifestações públicas na imprensa, onde representantes de instituições 

que compõem a rede de atendimento à criança manifestam posiciona-

mentos opostos. 

A experiência de abrigamento para as crianças indígenas é geralmente 

traumática. Muitas vezes ela gera a recusa da identidade indígena. 

Depois de meses ou anos abrigadas, algumas crianças chegam a dizer 

que não são índias e que querem permanecer vivendo na cidade, pintar 

o cabelo e apagar tudo o que seja identificado como indígena, refor-

çando a rejeição à cultura indígena que permeia as relações no interior 

dos próprios abrigos e na sociedade como um todo. Atos infracionais 

cometidos por alguns indígenas costumam ser usados como justificativa 

para estigmatizar toda a etnia, que, em geral, é vista, regionalmente, 

como composta de bêbados, violentos, estupradores, ladrões, mentiro-

sos, falsos, preguiçosos; enfim, uma série de atributos pejorativos que 

conformam a identidade atribuída ao “bugre”. 

Outro aspecto preocupante é a existência de uma espécie de consenso 

tácito entre parte dos integrantes da rede de proteção à criança da cidade 

de Pirajú de que pais e mães indígenas não têm condições morais e eco-

nômicas para cuidar adequadamente das suas crianças. Neste contexto, 

as crianças são vistas como vítimas de pais que não proporcionam um 

ambiente propício ao seu desenvolvimento, concluindo-se, portanto, 

que a criança fica mais protegida no abrigo do que na reserva. 

O caso ilustra, também, o quanto a atuação desconsiderou a organização 

social dos Kaiowa. A visita do agente de saúde deveria estar a serviço da 

proteção e do bem-estar das crianças; entretanto, seu equívoco gerou 

sérios prejuízos para elas e sua família. Ao denunciar o suposto aban-

dono das crianças ao conselho tutelar, o agente de saúde acionou a rede 

de proteção à criança e, numa inversão de propósitos, a criança acabou 

sendo vitimada pela rede.
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Em Pirajú, a atuação dos agentes é marcada por profundos preconceitos em 

relação aos Kaiowa, além da desinformação. Esses preconceitos se mani-

festam, por exemplo, quando agentes tendem a desconsiderar o contexto 

histórico de surgimento dos problemas sociais enfrentados pelos índios na 

reserva de Pirajú, atribuindo as dificuldades enfrentadas a supostas insufi-

ciências congênitas de suas culturas que, em última instância, atestariam a 

inferioridade dos índios. 

No que diz respeito à articulação entre os diversos atores que atuam na 

defesa de crianças e adolescentes, no caso em discussão, a Secretaria 

Estadual de Assistência Social do governo de Mato Grosso do Sul e o 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente mantêm 

convênio com a Escola de Conselhos da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul. O objetivo do convênio é oferecer formação, qualificação 

e aperfeiçoamento aos membros dos conselhos tutelares dos municípios, 

ampliando o controle social das políticas públicas voltadas ao atendimento 

de crianças e adolescentes. Entretanto, ainda existe pouca articulação 

entre o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) 

e o Conselho Tutelar do município de Pirajú. Também não existe uma 

articulação eficaz das outras entidades e instituições que compõem a 

rede de atendimento à criança indígena. Há ainda pouca discussão entre 

essas instituições, de modo a construir uma orientação comum para as 

ações de atendimento às crianças indígenas, muitas vezes gerando dis-

putas e desentendimento entre as próprias instituições. 

Para pensar   
Como você avalia a postura dos integrantes da rede de proteção à criança 
de Pirajú em relação às famílias indígenas?  
Os conselheiros tutelares manifestam as dificuldades decorrentes do cenário 
multiétnico do município. No seu dia-a-dia como conselheiro tutelar, você 
identifica alguma dificuldade advinda da diversidade entre os grupos que 
você atende? Como se preparar para situações como essas?

Problemas que atingem crianças e adolescentes indígenas são exemplos 

de um tema pouco reconhecido pelos conselhos e pouco incorporado 

em sua rotina de trabalho, a despeito da existência dessa população em 

diversas partes do território nacional. O caso de Ava Poty e Kuña Vera 

No Capítulo 4 – “Comunicação e 
mobilização dos conselhos com 
instituições parceiras, redes de 
serviços e sociedade civil”, tratamos 
especificamente da importância de 
se construir um trabalho em rede 
eficiente.

Para saber mais sobre o assunto, leia, 
no Capítulo 2, acerca da importância 
de se considerar a família e a 
diversidade na fase de elaboração de 
políticas públicas.
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mostra o desconhecimento e o despreparo das instituições públicas que, 

pensando numa família nuclear, composta por pai e mãe, assumiram 

imediatamente que as crianças estavam abandonadas na comunidade, 

sem ao menos se informar sobre a família estendida ou sobre pessoas da 

comunidade que pudessem ser responsáveis pelas crianças. Destacamos, 

ainda, que, embora o caso aqui apresentado refira-se a crianças indí-

genas, alguns aspectos como as formas de sociabilidade adotadas pela 

família de Ava Poty e Kuña Vera nos remetem a situações vividas por 

crianças e famílias urbanas. Portanto, apesar de sua especificidade, o 

caso nos possibilita também refletir sobre questões mais gerais vivencia-

das pelas famílias urbanas.

Ao longo do capítulo, voltaremos ao caso ocorrido no município de 

Pirajú, que aponta para parte das muitas dificuldades que os conselhos 

tutelares podem enfrentar em seu cotidiano de atendimento.

O que são os conselhos tutelares: papel, 
competências e funcionamento
Como definido no Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), 

o conselho tutelar é “órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente” (art. 131). 

No ano de 2005 existiam 4.880 conselhos tutelares no Brasil, como 

podemos ver no Quadro 1. Apesar do fato de a grande maioria dos 

municípios brasileiros já possuir conselho tutelar ser motivo para 

comemoração, naquele mesmo ano, cerca de 680 municípios ainda não 

haviam implantado seus conselhos. Nos municípios onde eram consi-

derados existentes naquele ano, pelo menos 4% dos conselhos esta-

vam inativos. Além disso, a diminuição do ritmo de criação de novos 

conselhos tutelares indicava que essa carência não seria suprida em 

curto prazo. Considerando a necessidade da existência de pelo menos 

um conselho tutelar por município, conforme determina o ECA, a sua 

falta significa um impedimento para que o Sistema de Garantia dos 

Direitos da Criança e do Adolescente abranja todas as localidades do 

país (CEATS; FIA, 2007). 
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Quadro 1 – Conselhos tutelares existentes no Brasil segundo regiões

Regiões Total de Municípios1 Total de conselhos 
tutelares2

Número de conselhos 
tutelares existentes sobre o 
número de municípios3

Norte 449 395 88%

Nordeste 1793 1258 70%

Sudeste 1668 1676 100%

Sul 1188 1121 94%

Centro-Oeste 466 430 92%

Brasil 5564 4880 88%
 
1. Fonte: IBGE (2005). 
2. Fonte: IBGE (2002) ; Ceats/FIA (2007). Não inclui 103 conselhos tutelares existentes, porém inativos.
3. Os percentuais descritos na terceira coluna da tabela não se referem à abrangência de conselhos tutelares nos municípios brasileiros, 
uma vez que há municípios com mais de um conselho tutelar e municípios sem nenhum. Exemplo: para a região Sudeste, o valor 100% 
não significa que todos os municípios tenham conselhos tutelares, mas que o número deles excede o número de municípios da região. 

 

O ECA, em seu art. 132, estabelece que em cada município deverá haver 

pelo menos um conselho tutelar, composto por cinco membros escolhi-

dos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma 

recondução. O art. 134 estabelece que as regras de funcionamento do 

conselho tutelar (local, dia e horário), bem como a eventual remune-

ração dos conselheiros devem ser regulados por lei municipal. No que 

se refere à escolha dos membros, o processo será estabelecido por lei 

municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério 

Público. Para ser conselheiro tutelar, a pessoa precisa ter reconhecida 

idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município em 

que está instalado o conselho.

Um órgão sui generis 

Podemos afirmar que o conselho tutelar é um órgão sui generis; qual-

quer tentativa de compará-lo a outras instituições não captará sua sin-

gularidade. Apesar de estar vinculado administrativamente ao Poder 

Executivo Municipal, não é um órgão do governo, mas sim um órgão 

do Estado. Em geral, atende à camada da população desassistida pelas 

políticas públicas, mas não é um órgão ou setor da assistência social. 

É responsável por acompanhar crianças de 0 a 12 anos incompletos, 

autoras de ato infracional, mas não é órgão da segurança pública. Apesar 

de suas determinações possuírem peso de lei, não é um órgão da justiça. 

A condição do conselho tutelar como um órgão permanente expressa a 

preocupação da Convenção Internacional da Criança e do Adolescente 

O Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Conanda), 
em sua Resolução n. 75, recomenda 
a criação de um conselho tutelar 
para cada 200 mil habitantes ou 
em densidade populacional menor 
quando o município for organizado 
por Regiões Administrativas, ou 
tenha extensão territorial que 
justifique a criação de mais de um 
conselho tutelar por região.
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da ONU de assegurar aos infanto-juvenis a proteção dos seus direitos de 

maneira contínua e ininterrupta. 

Figura 2 – Conselho Tutelar: um órgão singular
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DESJURISDICIONALIZAÇÃO

O art. 6º da Resolução n. 75/2001 do Conanda diz que o “conselho tutelar, 
enquanto órgão público não-jurisdicional, desempenha funções administrativas 
direcionadas ao cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sem 
integrar o Poder Judiciário”. 

Este é um dos princípios mais importante do ECA: a desjurisdicionalização do 
atendimento. O conselho tutelar, quando criado, retirou da Justiça os casos 
que chamamos de “sociais”, ou seja, os casos que não exigem, a priori, uma 
decisão judicial e que podem ser resolvidos no âmbito das relações comunitá-
rias e administrativas.

O conselho tutelar, juntamente com a Defensoria Pública, polícias 

e Ministério Público, entre outros órgãos, situa-se no eixo da defesa 

do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), o que não significa que sua 

atuação esteja restrita a este eixo. Como vimos no Capítulo 1, o SGD 

tem uma lógica de funcionamento que interliga seus eixos, exigindo 

mobilidade jurídica e política de seus órgãos, no sentido de integrá-los 

e articulá-los.
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Ao considerarmos que a formulação da política de atendimento está no 

eixo da promoção dos direitos humanos e que o conselho tutelar se 

posiciona no eixo da defesa, evidenciamos a necessidade de interação 

e integração dos atores do SGD para a proteção dos direitos infanto-

juvenis. 

No Capítulo 4 – “Comunicação e 
mobilização dos conselhos com 
instituições parceiras, redes de 
serviços e sociedade civil”, ao 
abordarmos a necessidade de um 
trabalho integrado de proteção, 
tratamos da importância da 
autonomia de cada ator/instituição 
envolvido.

 
AUTONOMIA

Dos preceitos para o funcionamento do órgão, a autonomia dos conselhos tute-
lares é mais do que uma exigência funcional: trata-se de uma condição política 
para a plena participação da sociedade na defesa dos direitos da criança e do 
adolescente. Entendemos que ao declarar a condição de autônomo do conselho 
tutelar (BRASIL, 1990, art. 131), o legislador concede a este o status jurídico e 
político de protagonista na proteção e defesa dos direitos humanos ameaçados 
ou violados. 

“O Conselho tutelar, enquanto órgão público autônomo, no desempenho de 
suas atribuições legais, não se subordina aos Poderes Executivo e Legislativo 
Municipais, ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público”. É o que diz art. 5º 
da Resolução n. 75/2001 do Conanda, que também recomenda que “ele esteja 
(para fins meramente administrativo-burocráticos) vinculado à estrutura geral 
do Poder Executivo, a exemplo dos demais órgãos do município” (CONANDA, 
2001). 

É preciso lembrar que, embora sendo um órgão autônomo, as ações dos conse-
lhos tutelares são passiveis de fiscalização pelos órgãos responsáveis por zelar 
pelo cumprimento da lei, tais como o MP e a Justiça da Infância e Juventude. 
Os conselhos tutelares são obrigados a prestar contas de suas ações e gastos, 
como qualquer órgão que compõe o aparelho de Estado. 

O ECA não estabelece nenhum vínculo legal entre os conselhos tute-

lares e dos direitos em relação ao princípio da autonomia. Contudo, os 

conselhos dos direitos podem propor diretrizes para a criação e o fun-

cionamento dos conselhos tutelares. Além disso, são os conselhos dos 

direitos que coordenam o processo de escolha dos conselheiros tutelares 

e que, muitas vezes, realizam cursos de capacitação para os mesmos. Os 

conselhos municipais dos direitos devem também encaminhar aos con-

selhos tutelares a relação das entidades e programas de atendimentos 

registrados pelos mesmos, para fins de fiscalização. Por sua vez, os dados 

do atendimento dos conselhos tutelares devem servir de subsídio para 

o processo de formulação das políticas municipais de atendimento aos 

direitos da criança e do adolescente.
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Para pensar  
Em seu município, a relação entre os conselhos tutelares e dos direitos tem 
sido colaborativa?   
Como você avalia os papéis desempenhados por ambos os conselhos?

Como já mencionamos e veremos em mais detalhe ao longo deste capí-

tulo, os conselhos tutelares devem atuar na proteção jurídico-social, não 

somente na promoção e aplicação de medidas protetivas especiais do 

ECA. Devem atuar, também, na formulação de propostas orçamentárias 

para a elaboração e fiscalização de planos e programas de atendimentos 

aos direitos da criança e do adolescente. 

O funcionamento dos conselhos tutelares

Para efetuar plenamente as suas atribuições, os conselhos tutelares 

necessitam de estrutura física e condições de funcionamento, refletidas  

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

na sistematização dos procedimentos dos conselheiros (CONANDA, 2007).

Para o desempenho de suas funções, é fundamental que o conselheiro 

tutelar conte com uma estrutura física que inclua: 

 � sala para atendimento individual, que garanta a privacidade do aten-
dimento ao público;

 � sala adequada para pequenas reuniões de trabalho;

 � sala adequada ao trabalho administrativo e arquivo;

 � sanitários para os conselheiros e para o público.

Quanto aos equipamentos e materiais de consumo que devem ser dispo-

nibilizados pelo Poder Executivo para o desenvolvimento das ações dos 

conselheiros, podemos destacar:

 � material permanente para escritório: computador e impressora, tele-
fone, fax, mesas e cadeiras;

 � material de consumo para escritório;

 � linhas telefônicas com possibilidades de ligações interurbanas;

 � serviço postal;

 � aparelho celular para os plantões;
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 � automóvel para locomoção do conselheiro para o atendimento a 
denúncias e visitas domiciliares.

Enfatizamos, ainda, a importância de o conselheiro contar com uma 

equipe de apoio que se ocupe dos serviços administrativos como: recep-

ção de pessoas, organização de correspondências/arquivos e condução 

de veículo do conselho. O apoio dessa equipe permite que o conselheiro 

concentre-se em suas atribuições específicas.

 
VOCÊ SABIA QUE

 �nem todos os conselhos tutelares do país contam com um espaço fixo para 
o seu trabalho? Ainda há 12% dos conselhos sem espaço permanente para 
atuar; 

 �a localização dos espaços de trabalho foi considerada boa, na avaliação de 
80% dos conselhos e que 20% a consideram regular ou ruim?

 �a disponibilidade de horário dos espaços dos conselhos tutelares também é 
majoritariamente bem avaliada pelos conselheiros (por 93% deles)?

 �a avaliação das condições de privacidade para execução das atividades nos 
atuais espaços dos conselhos é pouco otimista: apenas 37% consideram que os 
locais proporcionam boa privacidade, enquanto 28% os consideram regulares 
e 34%, ruins?

 �15% dos conselhos não têm mobiliário básico (mesa e cadeira) para o aten-
dimento da população e 24% deles não têm material de consumo, como papel, 
envelopes e outros?

Fonte: Pesquisa nacional Ceats/FIA (2007), com dados de 2006, referentes a 71% dos conselhos tutelares.

Além de garantir um espaço devidamente equipado, o conselheiro deve 

administrá-lo, repondo material de consumo, cuidando da manutenção 

do material permanente, fazendo a distribuição de tarefas das equipes 

de apoio e fiscalizando sua execução. Todavia, recomenda-se que não 

sejam estabelecidos cargos dentro do conselho, tais como presidente, 

secretário etc. O conselho é um órgão colegiado no qual todos têm o 

mesmo poder, não havendo razão para o estabelecimento de hierarquias 

internas. Os conselheiros podem, no entanto, dividir entre si a respon-

sabilidade por tarefas administrativas inerentes ao bom funcionamento 

do conselho.
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É fundamental que os conselheiros tutelares mantenham um diálogo 

constante com os administradores da Prefeitura, informando-se dos trâ-

mites burocráticos, das datas e dos prazos para solicitação daquilo de que 

necessitam para o bom funcionamento do trabalho.

O conselheiro responsabiliza-se, também, pela organização de toda a 

documentação, ofícios, relatórios, atas de reuniões, prontuário de acom-

panhamento dos casos, registro dos atendimentos e procedimentos, 

estatísticas do atendimento, escalas de plantão e de folga.

Quanto à equipe de apoio, é indispensável que o Poder Público se res-

ponsabilize pelo pessoal administrativo e que dê condições materiais 

para que o conselho tutelar possa trabalhar. Também o apoio de equipe 

técnica (de psicólogos, assistentes sociais, advogados, pedagogos etc.) 

ágil e eficaz na rede de atendimento é aspecto fundamental. Alguns 

conselhos contam como uma equipe técnica própria; esta, no entanto, 

não deve ocupar nem o papel dos conselheiros, nem o da rede de aten-

dimento local.

Para pensar  
No caso do município de Pirajú, você acha que o conselho tutelar poderia  
ter acionado algum profissional da equipe técnica para acompanhar o caso 
das crianças indígenas?   
Qual teria sido a contribuição desses profissionais, discutindo o caso junto 
com o conselho?

Com o objetivo de definir as ações dos conselheiros e organizar o fun-

cionamento do conselho, é necessária a criação de um instrumento nor-

mativo, o regimento interno. As regras estabelecidas pelo regimento 

devem ser flexíveis e passíveis de mudanças, em função do contexto de 

funcionamento do conselho. Além desse instrumento, alguns conselhos 

elaboram um manual de procedimentos de atendimento, detalhando 

as linhas gerais do regimento. Norteando e organizando as ações dos 

conselheiros, esses documentos normativos devem conter regras pré-

estabelecidas acerca de:

 � Dias e horários de reuniões ordinárias do colegiado. Os conse-
lheiros devem estabelecer um dia e um horário fixos, com intervalos  
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regulares, para discutirem os casos em atendimento, as ações do con-
selho e a divisão de responsabilidades. Recomenda-se que tais reuniões 
sejam semanais.

 � Critérios para a convocação de reuniões extraordinárias. No 
desempenho das atribuições do conselho, muitas vezes surgem casos 
que exigem o encontro imediato dos conselheiros para a tomada de 
decisão. Nessas situações, é necessária uma convocação extraordinária 
por iniciativa do responsável pelo caso. Todos os conselheiros devem ser 
informados, em tempo hábil, para a viabilização da reunião.

 � Critérios para a distribuição dos atendimentos de casos. Recomen-
da-se que o usuário dos serviços do conselho estabeleça vínculo com 
pelo menos um conselheiro, de forma que possa sentir-se à vontade 
para falar de suas particularidades. Não é recomendável que esta pessoa 
seja atendida a cada momento por um conselheiro, tendo que se expor 
a cada novo atendimento. Portanto, os conselheiros devem agendar 
horários de retorno das pessoas envolvidas nos casos que acompanha. 
Levando em consideração as especificidades oriundas da realidade na 
qual funcionam, recomenda-se que cada conselho busque, se possível, 
manter no mínimo dois conselheiros presentes no conselho. 

 � Formas de registro dos casos. Além de fornecer dados que indicam 
a necessidade de políticas públicas, o registro dos casos permite que, na 
ausência do conselheiro responsável por determinado caso, outro con-
selheiro possa dar continuidade ao atendimento. Para tanto, os registros 
devem conter os mesmos indicadores: nome da criança ou adolescente 
com direitos violados, endereço, idade, nome dos familiares, data da 
ocorrência, registro dos fatos, análise da situação e procedimentos 
adotados. Tais dados devem ser atualizados sempre que houver novas 
informações. O Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência 
(Sipia) é um instrumento que visa facilitar o registro dos casos, como 
veremos adiante.

 � Fiscalização das instituições que fazem o atendimento a crianças e  
adolescentes. Ao realizar a fiscalização de uma entidade ou serviço de 
atendimento, o conselheiro tutelar deve definir o motivo da fiscalização, 
aquilo que será observado e as informações que pretende obter. Essas 
questões podem orientar a criação de um roteiro a ser utilizado em todas 
as visitas, servindo de guia para os conselheiros no ato da fiscalização. Os 
dados obtidos na fiscalização devem ser organizados em um relatório e 
devem ser tomadas as providências necessárias para garantir a qualidade 
do serviço prestado por essas entidades e serviços. Sugerimos que as 
fiscalizações sejam feitas em equipe, pelos conselheiros; além de facilitar 
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as observações, o procedimento inibe possíveis tentativas de intimidação 
por membros de entidades e serviços.

 � Elaboração de estatística dos atendimentos. Define-se como o con-
selheiro deve registrar e organizar os dados, a fim de obter informações 
sobre a demanda de crianças e adolescentes na localidade, observar a 
incidência e reincidência de casos, realizar encaminhamentos adequa-
dos e identificar a ausência ou insuficiência de políticas sociais.

 � Estrutura de documentos impressos. A fim de testemunhar sobre 
a atuação do conselho, encaminhamentos, requisições, notificações e 
toda a ação conselheira devem ser documentados. É importante que 
esses documentos tenham uma estrutura comum, um padrão a ser uti-
lizado por todos os conselheiros. A elaboração de um formulário com 
as informações referentes aos atendimentos, por exemplo, facilita esta 
tarefa de padronização. Novamente o Sipia se coloca como importante 
instrumento.

 � Normas básicas das escalas de plantões. Definem-se as normas que 
identificam os conselheiros responsáveis por cada plantão, de forma 
que ninguém fique sobrecarregado e que não ocorram falhas no aten-
dimento.

 � Visitas domiciliares. Estabelecimento de regras para a visita domici-
liar, que é um recurso para o conselheiro em situações de necessidade. 
Nessas visitas a intimidade das pessoas deve ser sempre preservada.  

 � Padronização de procedimentos para os casos. Definir, de antemão, 
qual o procedimento a ser tomado em determinadas situações especiais, 
agilizando o encaminhamento dos casos e padronizando a ação do con-
selheiro.

 � Ata de reuniões com assinatura dos presentes e ciência dos ausen-
tes. O livro de atas da reunião facilita o acesso à informação dos con-
selheiros que não tenham participado de determinada reunião e repre-
senta um registro histórico do funcionamento do conselho.

 � A garantia do sigilo dos casos atendidos. Quando o conselheiro 
atende um caso, muitas vezes obtém informações que auxiliam na 
melhor avaliação e encaminhamento da situação. Essas informações 
somente devem ser repassadas a outros profissionais por estrita neces-
sidade da intervenção. Os conselheiros devem preservar ao máximo a 
discrição no atendimento e o direito do usuário ao sigilo. Portanto, os 
registros sobre o acompanhamento de casos devem ser guardados em 
local seguro, onde não possam ser violados.
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 � A representação do conselho, por seus membros, em atividades 
externas. Freqüentemente os conselheiros são chamados pela comu-
nidade a participar de reuniões e atividades relacionadas à defesa dos 
direitos da criança e do adolescente. A participação dos conselheiros 
é também importante em encontros de informação e formação, com 
troca de experiências e construção de novos saberes na área da defesa 
infanto-juvenil. Essa participação deve ser discutida no colegiado, que 
tem o objetivo de definir o posicionamento do conselho a ser levado à 
atividade externa.

 

O ECA aponta para uma lógica de intervenção do conselho tutelar vol-

tada para a rede pessoal e institucional de proteção social, tendo como 

princípios norteadores o respeito à opinião da criança e do adolescente, 

bem como o interesse superior dos mesmos. Apontamos aqui a necessi-

dade de o conselho tutelar atentar para as relações estabelecidas com as 

famílias, entidades civis, órgãos e serviços públicos. 

Para pensar   
No caso do município de Pirajú, de que forma ocorreu a relação entre o 
conselho tutelar e a família das crianças?   
Na rotina de trabalho de seu conselho, como é feita a escuta da opinião 
da criança e do adolescente e a observação do contexto social e familiar?

Essas relações exigem do conselheiro algumas habilidades e posturas não 

facilmente desenvolvidas, mas determinantes na resolução dos casos e do 

lugar político que o conselho deseja assumir. Tais habilidades envolvem 

a maneira como o conselheiro se relaciona com as pessoas, convive com 

a comunidade e organiza o seu trabalho. É claro que, no colegiado, cada 

conselheiro tem habilidades distintas. Por isso, mais do que um conse-

lheiro desenvolver um conjunto pré-estabelecido de habilidades, é impor-

tante que o colegiado conheça seus limites e potencialidades e utilize os 

conselheiros para atuarem nas áreas em que são mais habilitados.
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Figura 3 – As ações e relações do conselheiro tutelar
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De uma forma geral, o conselheiro deve atentar para o desenvolvimento 

de algumas capacidades e recursos gerenciais descritos a seguir: 

 � Capacidade de escuta e de comunicação – o conselheiro deve pro-
curar ouvir e compreender as demandas, afastando os preconceitos, o 
paternalismo e a rotulação dos atendimentos. Com isso, torna-se possí-
vel um atendimento singular à pessoa que recorre ao conselho, respei-
tando-se as especificidades e as diversidades de cada situação. Dentre 
as condições necessárias para esse tipo de atendimento, sugerimos ao 
conselheiro ouvir, com atenção, a situação apresentada, perguntar, com 
objetividade, os detalhes necessários para a compreensão do fato e utili-
zar uma linguagem clara para orientar as pessoas.

 � Capacidade de buscar e transmitir informações – o conselheiro deve 
procurar  obter e transmitir informações confiáveis e úteis para a pro-
moção dos direitos de crianças e adolescentes.

 � Capacidade de interlocução e de negociação – para o exercício de 
sua função, o conselheiro se relaciona com diversos profissionais e auto-
ridades; portanto, é preciso saber como se aproximar dessas pessoas e 
quando ceder ou não diante de determinadas posturas ou argumentos 
que surgem nessas relações. Para tanto, sugerimos uma programação 
antecipada dessas reuniões, incluindo uma atenção à clareza dos argu-
mentos que serão nelas utilizados. Consideramos importante sublinhar 
que a capacidade de administrar o tempo e de realizar reuniões objetivas 
e eficazes é fundamental para a produtividade e a qualidade do trabalho 
do conselheiro.     
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 � Capacidade de exercer a autonomia – a autonomia do conselho tute-
lar é imprescindível na prática do conselheiro. Ela é, porém, constan-
temente ameaçada ou violada nas relações de poder estabelecidas com 
diferentes instâncias. Para o exercício da autonomia, o conselheiro deve 
ter conhecimento, segurança, tranquilidade, firmeza e bom senso no 
exercício da sua função. Essas habilidades são importantes para que o 
conselheiro não se deixe intimidar em situações que podem acarretar 
em crimes de prevaricação (omissão) ou usurpação (exagero) de poder.

 � Capacidade de articulação – com o objetivo de agregar pessoas, gru-
pos, movimentos, entidades e personalidades importantes em prol da 
promoção dos direitos da criança e do adolescente. 

 � Capacidade de trabalhar em equipe – com o objetivo de promover o 
diálogo entre o colegiado e a equipe técnica.  

 � Capacidade de elaboração de textos – é fundamental para um conse-
lheiro comunicar-se por escrito com clareza, linguagem correta e obje-
tividade na elaboração de seus relatórios, ofícios, requisições, dentre 
outros registros. Sugerimos a realização de um pequeno roteiro para 
orientar e organizar o trabalho de escrever e evitar a insuficiência ou o 
excesso de informações (CONANDA, 2007). 

Para pensar  
Analise a sua prática de conselheiro à luz das capacidades recomendadas 
para o exercício dessa função.  
Quais os limites de ação presentes em seu cotidiano de trabalho no 
colegiado?

 
Atribuições do conselho tutelar

Neste item vamos abordar as atribuições do conselho tutelar, expressas 

nos art. 95 e 136 do ECA, especialmente no que diz respeito ao atendi-

mento à criança, ao adolescente e à família em situação de ameaça ou 

violação dos seus direitos, à fiscalização das entidades de atendimento 

de crianças e adolescentes e ao auxílio prestado na elaboração do orça-

mento e na formulação de políticas públicas. 

Não cumprir tais atribuições significa descumprir a função pública para 

a qual está obrigado por lei, podendo o conselheiro ser acusado de pre-

varicação, segundo previsto no art. 319 do Código Penal Brasileiro. Por 

Algumas das atribuições que ora 
apresentamos são comentadas, 
detalhadamente, mais adiante,  
ainda neste capítulo.
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outro lado, ir além das atribuições, desconhecendo os limites de sua 

ação, representa abuso de poder, também passível de medidas judiciais.

Embora as atribuições do conselho tutelar estejam definidas na lei, é na 

prática do dia-a-dia que o seu papel na defesa dos direitos de crianças e 

adolescentes se evidencia. Refletir sobre as atribuições, a sua autonomia, 

postura, autoridade e limite de ação é fundamental para dar consistência 

às atitudes do conselho e fortalecer o seu papel na comunidade.

Para pensar  
Reflita sobre a importância que tem o conselho tutelar e a rede de proteção  
em situações ainda pouco reconhecidas pela sociedade e pelos serviços 
públicos em geral, como a das crianças indígenas.   
Como incluir a preocupação com a especificidade da população indígena  
na rotina dos conselhos tutelares?

A competência legal dos conselhos tutelares está diretamente relacio-

nada à aplicação das chamadas medidas de proteção à criança e ao ado-

lescente, sempre que os direitos reconhecidos em lei forem ameaçados 

ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, 

omissão ou abuso dos pais ou responsável ou em razão de sua própria 

conduta (BRASIL, 1990, art. 98), inclusive nos casos de ato infracional 

praticado por criança abaixo de 12 anos (BRASIL, 1990, art. 105). 

As atribuições do conselho tutelar podem ser agrupadas em sete catego-

rias, de acordo com o art. 136 do ECA (BRASIL, 1990):

1. Atendimento a crianças e adolescentes cujos direitos estejam  

ameaçados ou violados e aplicação das medidas de proteção. Nesses 

casos, as medidas previstas na lei são: 

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

II- orientação, apoio e acompanhamento temporários;

III- matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento ofi-
cial de ensino fundamental;

IV- inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à 
família, à criança e ao adolescente;

V- requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátri-
co, em regime hospitalar ou ambulatorial;
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VI- inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;

VII- abrigo em entidade (medida provisória e excepcional) 
(BRASIL, 1990, art. 101).  

Dentre as medidas de proteção, encontra-se elencada, no inciso VIII, a 

“colocação em família substituta”, que é atribuição exclusiva do juiz da 

Infância e Juventude.

As medidas de proteção poderão ser aplicadas isolada ou cumulativa-

mente, substituídas a qualquer tempo, devendo os conselheiros levar 

em conta, no momento de sua aplicação, as necessidades pedagógicas 

da criança e do adolescente e optar por medidas que visem ao fortale-

cimento dos vínculos familiares e comunitários. É ainda atribuição do 

conselho tutelar providenciar medidas de proteção ao adolescente autor 

de ato infracional estabelecidas pela autoridade judiciária (BRASIL, 

1990, art. 136 inciso VI).

2. Atendimento, aconselhamento e aplicação das medidas de respon-

sabilização aos pais ou responsáveis legais. As medidas são:

I- encaminhamento a programa oficial ou comunitário de pro-
teção à família; 

II- inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;

III- encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;

IV- obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua 
freqüência e aproveitamento escolar;

VI- obrigação de encaminhar a criança ou o adolescente a tra-
tamento especializado;

VII- advertência (BRASIL, 1990, art. 129).

No art. 129 estão incluídas outras três medidas (incisos VIII, IX e X), cuja 

aplicação é de competência exclusiva dos juízes da infância e juventude: 

perda da guarda, destituição da tutela e suspensão ou destituição do 

pátrio poder (ou poder familiar).

3. Representação em nome da criança ou adolescente ou da família, em 

casos de violação dos direitos das mesmas por programas ou progra-

mações de rádio e televisão que contrariem as normas estabelecidas 

para a sua produção e apresentação.
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4. Representação e encaminhamento ao Ministério Público. Os conse-

lhos tutelares têm o dever de representar ao Ministério Público para efeito 

das ações de perda ou suspensão do poder familiar e de encaminhar as 

notícias de casos que constituam infração administrativa ou penal contra 

os direitos da criança ou do adolescente (BRASIL, 1990, art. 129).

5. Representação e encaminhamento à autoridade judiciária. Os conse-

lhos tutelares têm o dever de representar as autoridades judiciárias nos 

casos de descumprimento injustificado de suas deliberações e de encami-

nhar os casos de competência do Judiciário (BRASIL, 1990, art. 129).

6. Assessoramento ao Poder Executivo local na elaboração da proposta 

orçamentária. Os conselhos têm a atribuição de assessorar as prefeituras na 

elaboração de peças orçamentárias referentes aos planos e programas de aten-

dimento dos direitos da criança e do adolescente (BRASIL, 1990, art. 129).

7. Fiscalização. Finalmente, os conselhos tutelares têm o papel de fiscalizar, 

juntamente com o Judiciário e o MP, as entidades governamentais e não-

governamentais responsáveis pelo planejamento e execução de programas 

de proteção e medidas socioeducativas (BRASIL, 1990, art. 90 e art. 95). 

Para promover a execução de suas decisões, os conselhos tutelares 

podem: requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço 

social, previdência, trabalho e segurança; requisitar certidões de nasci-

mento e de óbito de criança e adolescente, quando necessário; expedir 

notificações e representar junto a autoridades constituídas. 

Para pensar   
Com base na sua experiência, reflita sobre as principais dificuldades encontradas 
no desempenho das atribuições descritas.

O Gráfico 1 traz a auto-avaliação de conselheiros tutelares do país sobre 

o exercício de suas atribuições básicas. Como vemos, os respondentes 

afirmaram que se consideram muito eficientes na maioria dos itens.  

A ação na qual se consideram mais eficientes é a de encaminhar à auto-

ridade judiciária os casos de sua competência. Também se consideram 

muito eficientes no que diz respeito ao atendimento e aconselhamento de 

pais ou responsáveis. Neste aspecto reiteramos aquilo que abordamos no  
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Capítulo 2: a importância de se atender à família da criança/adolescente 

com direitos violados, reconhecendo a diversidade de famílias existentes na 

sociedade brasileira e as especificidades existentes em cada contexto fami-

liar, agindo sem preconceitos e incluindo-as na rede de atendimento.

Para pensar  
Você acredita que a condução do caso das crianças do município de Pirajú 
teria sido diferente se houvesse, por parte dos agentes envolvidos, maior 
conhecimento da realidade daquela família indígena? 

Dentre as funções em que os conselheiros tutelares se consideram menos 

eficientes, estão a de fiscalização das entidades de atendimento e a de con-

tribuir, por intermédio dos conselhos municipais dos direitos da criança e 

do adolescente, na elaboração da proposta orçamentária municipal.
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0,81Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência

Atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas 
no art. 129, I a VII

Promover a execução de suas decisões, requisitando serviços públicos nas áreas 
de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança

Atender crianças e adolescentes ameaçados ou violados em seus direitos e 
aplicar as medidas de proteção

Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente 
quando necessário (cópias de registros existentes e não sua determinação)

Encaminhar ao Ministério Público notícia que de fato constitua infração 
administrativa ou criminal contra os direitos da criança ou adolescente

Tomar providências para que sejam cumpridas as medidas protetivas aplicadas 
pela justiça a adolescentes infratores

Representar junto à autoridade judiciária os casos de descumprimento 
injustificado das deliberações do CT

Repassar informações sobre ameaças ou violações de direitos ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e às instâncias do poder público, de forma a 
contribuir para a qualificação das políticas públicas e dos programas de atendimento.

Fiscalizar as entidades de atendimento governamentais e não-governamentais, 
aplicando a medida de advertência e, nos casos de reincidência, representando 

à autoridade judiciária competente

Contribuir, por meio do CMDCA, com o Poder Executivo local na elaboração 
da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente

0,74

Fonte: Ceats/FIA (2007).

Gráfico 1 – Índice de avaliação do conselho tutelar sobre a eficiência no exercício de suas atribuições (Brasil)



Conselhos tutelares

163

O Gráfico 2 mostra as atribuições reportadas como as de maior dificuldade de 

realização por parte dos conselheiros. A principal dificuldade enfrentada pelos 

conselhos tutelares no dia-a-dia do seu trabalho é a carência de entidades 

especializadas, principalmente para atender à família (pais e responsáveis) e 

para receber crianças que necessitam de medidas de proteção. Grande parte 

dos municípios brasileiros não dispõe de entidades de atendimento especia-

lizadas, ou as têm em quantidade ou qualidade insuficiente para atender às 

necessidades da população-alvo da atuação dos conselhos tutelares.

Dentre aquelas classificadas como de média ou baixa gravidade, vale destacar 

a dificuldade de relacionamento com o conselho municipal dos direitos e com 

o Poder Executivo. O fato de o Poder Público não reconhecer a autoridade do 

conselho tutelar foi considerada uma dificuldade moderada, o que é significa-

tivo se considerarmos a natureza autônoma do conselho tutelar.

Gráfico 2 – Índice de dificuldades sentidas pelo conselho tutelar em seu dia-a-dia (Brasil)
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Falta de clareza na definição de papéis entre o Conselho Tutelar e outros 
órgãos do Poder Executivo (educação, saúde, assistência etc.)

Dificuldade dos conselheiros no relacionamento com o CMDCA
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escolar do município
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segurança (polícia civil e militar)
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do Conselho Tutelar.

Dificuldade para distribuir adequadamente as tarefas entre todos os 
conselheiros e tomar decisões de forma colegiada
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Dificuldade para registrar as atividades do Conselho, de forma a preservar a 
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Dificuldades dos conselheiros no relacionamento com o Poder Judiciário (juiz)
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Dificuldades dos conselheiros no relacionamento com o Ministério Público

Falta de clareza na definição de papéis entre o Conselho Tutelar e o  
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Fonte: Ceats/FIA (2007).
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Quando analisamos os dados do gráfico, percebemos que os problemas 

apontados como os de maior gravidade são praticamente os mesmos em 

todo o país. O mesmo ocorre com os problemas considerados de média e 

baixa gravidade, o que expressa certa homogeneidade entre as diversas 

regiões em relação aos problemas enfrentados pelos conselhos.

Para pensar  
Com base em sua atuação, pense nas atividades mais freqüentemente  
desempenhadas, bem como nas maiores dificuldades enfrentadas 
pelo seu conselho.

Para que o conselho tutelar possa realizar de forma eficiente todas as 

atribuições que lhes são propostas, ele precisa contar não apenas com 

uma adequada estrutura física, equipe técnica e organização interna, 

mas também ter um plano de ação que defina sua forma de agir.

Como o conselho tutelar é um órgão autônomo, não-jurisdicional, encar-

regado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, 

é importante que a cada nova gestão de conselheiros se discuta o lugar 

ocupado pelo conselho tutelar no contexto da política de atendimento 

municipal. É importante identificar os fatores que facilitam, dificultam 

ou impedem o conselho de alcançar os objetivos almejados e discutir o 

posicionamento político frente aos demais atores do SGD. Dessa forma, 

torna-se mais fácil eleger com clareza as metas, estratégias e resultados 

a serem alcançados durante a gestão.

A capacidade do colegiado para a leitura da realidade local e para o 

planejamento determina o quanto o órgão se afirma como agente man-

tenedor ou transformador da realidade vivenciada por crianças e adoles-

centes. É comum que o conselho tutelar esgote todo o tempo atendendo 

aos casos que chegam, deixando de atuar em todas as suas atribuições. 

Diante desse fato, um plano de ação para o triênio ajuda os conselheiros 

a se reposicionarem, dividirem o tempo e as forças para alcançarem as 

metas inicialmente previstas.

Para a elaboração de um plano de ação (também chamado “plano de 

gestão”), os conselhos tutelares devem considerar, pelo menos, três  

No Capítulo 2 enfatizamos a 
importância do plano de ação 
para os conselhos dos direitos. Você 
pode ler neste capítulo os detalhes 
técnicos de como elaborar um plano 
de ação.
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aspectos fundamentais: a qualidade do atendimento, a mobilização social 

e as políticas públicas.

 � Qualidade do atendimento a crianças, adolescentes e famílias 
que recorrem ao conselho, proporcionando um ambiente informativo 
e acolhedor. Essa qualidade depende do espaço físico e das condições 
estruturais existentes, da agilidade e eficiência do atendimento, do tipo 
de escuta e atendimento oferecido, das informações prestadas sobre 
direitos e acesso aos serviços públicos, do reconhecimento das especifi-
cidades e diversidades das crianças e adolescentes com direitos violados, 
do tipo de registro de atendimento efetuado, da rotina clara de pro-
cedimentos para a condução dos casos e da dinâmica administrativa e 
operacional do conselho. Depende, ainda, da presença de profissionais 
técnicos e administrativos qualificados e satisfeitos com o trabalho, do 
atendimento 24 horas, da formação e assessoria continuada para conse-
lheiros e da fiscalização regular das entidades de atendimento.

 � Mobilização social. O conselho tem posição ímpar para a formação 
da opinião pública em torno da garantia dos direitos da criança e do 
adolescente e para o enfrentamento dos fatores que ameaçam ou violam 
esses direitos. Necessita, para tanto, estabelecer contínua interlocução 
com a comunidade, participar dos fóruns coletivos e conferências locais 
e regionais, promovendo e apoiando mobilizações sociais, por meio de 
um esforço de divulgação das ações realizadas pelo órgão. As ações de 
comunicação e mobilização social também contribuem para a formação 
e a organização da comunidade em torno dos direitos infanto-juvenis.

 � Políticas públicas. O conselho precisa atuar e/ou intervir junto aos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para o (re)ordenamento 
da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente no 
município. Pode colaborar para a formulação e implementação de polí-
ticas sociais por meio da produção de dados sobre violação dos direitos 
de crianças e dos adolescentes, da promoção de ações que contribuam 
para a formação de redes de proteção, da representação nos diversos 
espaços e instâncias de discussão, deliberação e gestão de políticas públi-
cas e da participação no processo de elaboração e acompanhamento do 
orçamento.

Um plano que contemple esses três focos de ação contribui para que os 

conselhos tutelares assumam, paulatinamente, papel estratégico de indi-

cador de políticas públicas voltadas à infância e à adolescência, agindo 

na prevenção da violação dos direitos, e não exclusivamente nas ações 

emergenciais, após o direito ter sido violado.
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Para pensar  
Você acha que o conselho tutelar do município de Pirajú tem um plano  
de ação elaborado que contemple toda a população infanto-juvenil  
do município, com destaque para as especificidades da população 
indígena atendida?

 
Sistema de informação para a infância e 
adolescência: uma importante ferramenta para 
o conselheiro tutelar

O Sistema de Informações para a Infância e Adolescência (Sipia) é um 

sistema de comunicação informatizado que alimenta um banco de dados 

nacional, de responsabilidade da Subsecretaria de Promoção dos Direitos 

da Criança e do Adolescente da Secretaria Especial dos Direitos Huma-

nos (SEDH), vinculada à Presidência da República. 

O Sipia é uma ferramenta importante de trabalho dos conselhos tutelares 

porque contribui para o cumprimento do ECA, na medida em que sua 

estrutura está pautada nos conceitos da legislação, servindo, portanto, 

de referência para a organização das ações dos conselheiros. O sistema 

constitui-se, também, em instrumento de diagnóstico: com base nas 

informações registradas, o sistema pode servir de referência na leitura 

da situação da infância e da adolescência nos níveis municipal, estadual 

e federal. Dessa forma, tais dados têm como principais destinatários os 

conselhos dos direitos e os gestores das três esferas, instâncias que deli-

beram sobre as políticas públicas.

O Sipia apresenta quatro módulos, com focos direcionados para várias 

instituições do Sistema de Garantia de Direitos:

 � Módulo I – monitoramento da aplicação de medidas de proteção 
especial à criança e ao adolescente, sob a ótica da violação e ressarci-
mento dos direitos (conselhos tutelares).

 � Módulo II – monitoramento da aplicação de medidas socioeducativas 
a adolescentes em conflito com a lei (justiça da infância e da juventude).

 � Módulo III – monitoramento dos procedimentos judiciais de coloca-
ção familiar e das adoções nacionais e internacionais (justiça da infância 
e da juventude e comissões judiciárias estaduais).

O Sipia utiliza o termo “fato” ao 
tratar de situações de ameaça ou 
violação dos direitos da criança e 
do adolescente. Neste capítulo, 
optamos, sempre que possível, por 
usar os termos “comunicação” e 
“fato” por acreditar que os termos 
“denúncia” e “caso” remetem 
a uma prática policialesca de 
tratamento da situação relatada.
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 � Módulo IV – acompanhamento e cadastramento da implantação e 
implementação dos conselhos dos direitos e tutelares e dos fundos para 
a infância e adolescência.

 
Figura 4 – A importância do Sipia para o Sistema de Garantia dos Direitos
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UM POUCO DE HISTÓRIA

Nos anos 1990, o Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência (Cbia), com o 
intuito de pensar e sistematizar a forma de trabalho dos conselheiros tutelares, 
propôs a criação de um sistema de informação para a infância e adolescência. 
Foram quatro anos de pesquisa em entidades de atendimento a crianças e 
adolescentes, compreendendo como se dava a interpretação dos fatos por meio 
das entrevistas, relatórios e formulários utilizados por essas entidades e for-
mulando as categorias de violação de direitos. Criou-se, também, um processo 
de registro que consistia em três fichas, nas quais os conselheiros tutelares 
identificavam a criança pelos seus dados pessoais, descreviam os fatos, apon-
tavam o direito violado e o agente violador, aplicavam a medida pertinente à 
criança e/ou ao adolescente, ou aos pais/responsáveis, requisitavam serviços e/
ou encaminhavam para o MP ou para o Poder Judiciário, destacando sempre o 
acompanhamento e o encerramento do fato. Desta maneira, foi criado o Núcleo 
Básico Brasil (NBB), uma base comum de dados, colhidos e agrupados homo-
geneamente nas diferentes unidades federadas por meio de um instrumento 
único de registro.
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O Sipia I possui campos para o registro dos casos atendidos pelos con-

selhos tutelares, modelos de requisição de serviços, representações ao 

MP e ao Poder Judiciário. Embora ainda não esteja implementado em 

boa parte dos conselhos tutelares do Brasil, os dados hoje existentes 

mostram a importância da implementação do sistema para a garantia 

dos direitos das crianças e adolescentes. 

Ao longo de quase dez anos, notamos que o direito violado mais fre-

qüentemente registrado é o da convivência familiar e comunitária, 

correspondendo a 48,2% dos registros. Em seguida, temos violação do 

direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, concentrando 24,5% das 

ocorrências. A violação do direito à educação, cultura, ao esporte e lazer 

vem a seguir (19,1%) e, em seqüência, a violação do direito à vida e à 

saúde (5,7%) e à profissionalização/proteção no trabalho (2,5%) (SIPIA, 

2008). Dados mais detalhados são apresentados a seguir.

 
TIPOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS

1. Convivência familiar e comunitária – inadequação do convívio familiar 
(incluindo as agressões psicológicas, físicas e sexuais), ausência de convívio 
familiar, ausência de condições materiais para o convívio familiar, ausência de 
infra-estrutura e atos atentatórios ao exercício da cidadania (negação de filia-
ção, por exemplo).

2. Liberdade, respeito e dignidade – atos atentatórios ao exercício da cidada-
nia, violência psicológica, violência física, violência sexual, práticas institucio-
nais irregulares, discriminação e  aprisionamento.

3. Vida e saúde – atos atentatórios à vida, não atendimento médico, ação ou 
omissão de agentes externos, atendimento médico deficiente, irregularidade na 
garantia da alimentação e práticas hospitalares e ambulatoriais irregulares.

4. Educação, cultura, esporte e lazer – impedimento de acesso ao ensino fun-
damental, impedimento de acesso ao ensino médio, impedimento de perma-
nência no sistema educacional, ausência ou impedimento de acesso à creche 
ou pré-escola, ausência de condições educacionais adequadas. 

5. Profissionalização e proteção no trabalho – exploração do trabalho de crian-
ças e adolescentes, ausência de condições de formação e desenvolvimento, inob-
servância da legislação trabalhista e condições adversas de trabalho.

Fonte: Brasil; Sipia (1999-2008). 
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Apesar de sua potencial importância, a inserção do Sipia nos conselhos tute-

lares do país é ainda bastante incipiente, com apenas 19% dos conselhos 

brasileiros com o sistema instalado e ativo. No restante, o sistema encontra-se 

instalado, porém inativo (18%), ou nem ao menos instalado (63%). Ainda 

acerca da reduzida utilização do Sipia, vemos no Gráfico 3 que apenas 41% 

dos conselhos tutelares no país têm produzido relatórios a partir do sistema; 

23% o têm feito de forma parcial e 36% não os têm produzido. Os conse-

lhos tutelares da região Sudeste se destacam por não fazer relatórios (63%) 

(CEATS; FIA, 2007).

Gráfico 3 – O conselho tem produzido habitualmente relatórios e análises a 
partir dos dados lançados no Sipia? (Regiões e Brasil)

Esses dados mostram o quanto ainda há de se fazer no país para conhe-

cer melhor a situação de crianças e adolescentes com direitos violados. 

Um banco de dados com abrangência nacional, registrando as violações 

contra crianças e adolescentes, com conceitos consolidados, lingua-

gem homogênea e encaminhamentos padronizados é uma ferramenta  
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Fonte: Ceats/FIA (2007).
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técnica e gerencial essencial ao funcionamento dos conselhos tutelares e 

ao sistema de garantias, de maneira geral.

Um grande limitador para o uso eficiente do Sipia é a dificuldade de 

garantir a ampla adesão dos municípios ao sistema. Para tal, os gestores 

públicos teriam que empreender esforços a fim  de fornecer uma estru-

tura adequada de funcionamento aos conselhos, com disponibilização de 

equipamentos necessários e a sua devida manutenção. O uso adequado 

do Sipia depende, ainda, da formação continuada dos conselheiros na 

implementação e no uso do sistema. 

No próximo item, procuramos relacionar algumas ações dos conselhos, 

apontando como elas podem ser facilitadas pela utilização de ferramen-

tas do Sipia I, especificamente no que se refere ao registro e à leitura do 

fato ocorrido com a criança ou o adolescente, à definição das medidas a 

serem adotadas e à realização do diagnóstico de violações vividas pelas 

crianças e adolescentes em determinada localidade.

O atendimento a crianças, adolescentes e  
suas famílias

Recebendo o fato

O conselho tutelar é chamado a agir toda vez que recebe uma comunica-

ção ou toma conhecimento de violação ou ameaça de violação dos direitos 

de crianças e adolescentes. A comunicação pode ser feita por denunciante 

anônimo, por escrito, por telefone ou pessoalmente. Para que seja consi-

derada consistente, no entanto, deve conter o nome da criança ou adoles-

cente, os direitos violados, o local ou endereço da ameaça ou violação e 

qualquer referência que permita a verificação do fato comunicado.

Ao receber uma comunicação de violação ou de ameaça de violação 

dos direitos de crianças ou adolescentes, o conselheiro deve registrá-la 

e apurá-la imediatamente. A apuração do fato deve ser feita no local 

em que ocorreu a ameaça ou a violação de direitos (escola, domicílio, 

hospital etc), usualmente por meio de visitas de atendimento. Nos casos 

mais complexos, ou sempre que o conselheiro achar pertinente, o con-

selho pode solicitar aos órgãos municipais a presença de um técnico 

(médico, psicólogo, assistente social) para a realização do atendimento 

(CONANDA, 2007). Em caso de não dispor de assessoria técnica, o  

Outro aspecto para que se alcance 
o uso efetivo e eficiente do Sipia é 
o monitoramento e a alimentação 
dos dados de forma permanente 
e regionalizada, com a adesão 
dos municípios e seus respectivos 
conselhos tutelares ao Sipia I. 
Para tanto, é indispensável que as 
coordenações estaduais possuam a 
devida estrutura de funcionamento 
para dar suporte aos usuários, 
cumprindo seu papel na gestão do 
sistema como política de Estado. 
Para a disponibilização dos registros 
locais no portal, é necessário que, 
periodicamente, o usuário local, 
com cadastro no portal, execute 
o arquivo GERA, que consolida os 
dados, atualizando as informações 
acumuladas no banco de dados 
do computador onde o sistema 
está instalado. Posterior a isso, o 
arquivo precisa ser enviado ao portal 
para que as informações sejam 
publicadas.

Criança ou adolescente com 
direito ameaçado – em risco 
iminente de privação de bens 
(materiais ou imateriais) ou interesses 
protegidos por lei.

Criança ou adolescente com 
direito violado – quando a privação 
de bens ou interesses se concretiza. 
Direitos podem ser ameaçados ou 
violados por ação ou omissão da 
sociedade ou do Estado, por falta, 
omissão ou abuso do responsável, 
ou em razão da própria conduta da 
criança e do adolescente.
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conselho deve solicitá-la aos órgãos municipais. Durante a visita, o con-

selheiro deve buscar informações que permitam identificar a criança ou o 

adolescente que sofreu uma violação, o tipo de direito violado ou amea- 

çado e o agente violador: pais ou responsáveis, o Estado, a sociedade ou 

a própria criança ou adolescente. 

De maneira geral, quem faz uma comunicação ao conselho tutelar busca 

resoluções rápidas e definitivas, o que muitas vezes é também a expec-

tativa do conselheiro que recebe o caso. No entanto, é fundamental que 

o conselheiro realize uma análise criteriosa para a apuração de cada fato, 

tomando providências administrativas e técnicas para o seu esclarecimento. 

Tais providências incluem a convocação dos envolvidos no fato para o for-

necimento de informações, a visita ao local em que se encontra a criança/

adolescente ou em que ocorreu a ameaça/violação, a realização de reuniões 

com profissionais de outras instituições que atendem a criança/adolescente 

e a requisição de avaliações técnicas de profissionais especializados.

Para pensar  
No município de Pirajú, além das crianças indígenas e da família, que pessoas 
da comunidade poderiam ter prestado informações relevantes ao conselho 
tutelar na condução do caso?

Nos casos de violações de direitos relatados pela própria vítima, o con-

selheiro tutelar deve escutar atentamente a história da criança ou do 

adolescente, sem interromper, sem manifestar sua opinião e seus valo-

res, assumindo uma postura acolhedora e lembrando-se de que o sujeito 

com seus direitos violados se sente fragilizado. 

Na perspectiva de atendimento fundamentada nos direitos humanos, 

o conselheiro deve avaliar a posição da criança ou do adolescente que 

sofreu uma violação/ameaçado em relação aos seus direitos fundamen-

tais. Essa investigação, realizada com o auxílio de entrevistas, é capaz de 

identificar situações inicialmente não sinalizadas de ameaça ou de viola-

ção de direitos. Nessa perspectiva de atendimento, orientar é possibilitar 

o acesso à informação qualificada como um direito contemporâneo de 

cidadania. Assim como aconselhar é potencializar o sujeito para assumir 

o protagonismo de sua própria vida e participar da vida de uma coletivi-

dade. Dessa forma, o próprio ato de escutar e questionar a demanda tra-
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zida, orientando e aconselhando o sujeito ameaçado ou que sofreu uma 

violação, já deve ser considerado como uma forma de intervenção. 

Figura 5 – O conselheiro tutelar: capacidade de escuta e de comunicação
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A partir da confirmação da violação de direitos (da identificação do 

sujeito que sofreu a violação, do direito violado e do agente violador), o 

conselho tomará as providências necessárias, podendo requisitar servi-

ços, aplicar medidas de proteção ou encaminhar crianças, adolescentes 

e seus pais/responsáveis a serviços e órgãos competentes. Tais provi-

dências visam à restituição do direito violado ou ameaçado; elas são 

definidas pelo colegiado de conselheiros, que deve representar junto ao 

judiciário as situações de descumprimento injustificado de suas determi-

nações. Portanto, é papel do conselho o acompanhamento da execução 

das medidas por ele determinadas, no sentido de restituir os direitos 

violados. 

É comum que conselhos tutelares assumam casos fora de suas atribui-

ções. A pesquisa “Bons Conselhos” (CEATS; FIA, 2007) mostra que 

apenas 8% dos conselhos brasileiros pesquisados nunca realizaram ati-

vidades que fugiam ao escopo de sua função. Os 92% dos conselhos 

que já passaram por essa situação informam que foram levados a atuar 

em funções de outros profissionais, tais como advogados, promotores e 
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coordenadores escolares. As razões alegadas variaram desde a falta de 

clareza quanto às suas funções, a carência da oferta desses serviços em 

suas localidades e a necessidade de dar respostas à população atendida 

pelos conselhos tutelares. As atividades mais comumente realizadas ou 

demandadas por autoridades públicas, porém não previstas na função de 

conselheiro tutelar, são: resolver problemas de disciplina escolar (87% 

dos conselhos), fiscalizar sistematicamente bares, restaurantes e boates, 

com vistas à identificação de crimes ou infrações contra crianças e ado-

lescentes (70%), emitir registro civil de nascimento ou óbito (58%), 

mediar acordos extrajudiciais de pensão alimentícia (42%) e emitir 

autorização para crianças e adolescentes viajarem (40%).

Em face da diversidade de questões que envolvem a criança e o adolescente, 

o conselheiro deve se munir de informações diversas para avançar na ava-

liação dos fatos recebidos. Ressaltamos a importância de se tomar a pesquisa 

como procedimento a ser potencializado, principalmente no que se refere à 

disponibilização de fontes e à sistematização constante das informações pes-

quisadas. Um exemplo simples é o atendimento de uma criança que possui 

uma doença rara e precisa de tratamento especializado. Uma rápida con-

sulta à internet sobre a doença pode auxiliar o conselheiro na compreensão 

da realidade dessa criança e na proposição de medidas. A consulta à equipe 

técnica e à rede de atenção é outra forma de aumentar o entendimento do 

conselheiro sobre o problema. Dessa forma, a produção e disseminação do 

conhecimento potencializam a intervenção proposta pelo conselho.

 
O SIPIA E O REGISTRO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS

A utilização do Sipia ajuda o trabalho cotidiano dos conselheiros tutelares no 
momento do recebimento das crianças, adolescentes e famílias, ao estabelecer 
procedimentos de atendimento dos casos de ameaça ou violação de direitos.  
O Sipia pode ajudar o conselheiro a sistematizar as seguintes ações: 

 � tomar conhecimento do fato/situação por meio da sua descrição (resumo do 
fato, data, local) e da tipificação do solicitante;

 � tipificar o fato como violação de direito individual e violação de direito cole-
tivo/difuso;

 �executar, quando necessário, providências/encaminhamentos imediatos;

 � identificar/cadastrar criança/adolescente (pais/responsável) ou grupo/comu-
nidade atingida;
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 � fazer a leitura do fato como violação de direito individual: dados específicos 
da criança/adolescente (situação de moradia, situação escolar e de ocupação/
trabalho), especificação do direito violado e especificação do agente violador. 
(Manual do Usuário: PROCERGS)

Para que um caso seja registrado pelo conselheiro tutelar no Sipia é necessário que 
apresente três condições básicas de uma violação de direito:

 �Existência da vítima, isto é, de um sujeito de 0 a 18 anos incompletos que 
tenha sofrido a violação ou ameaça. A criança ou o adolescente com direito 
violado ou ameaçado deve ser identificado e cadastrado no sistema para que 
se tenha o histórico de atendimento e a devida documentação do fato apre-
sentado. Essas informações são sigilosas por lei e somente o conselheiro pode 
ter acesso a elas. Caso as informações não sejam preservadas, o conselheiro 
estará infringindo a lei, tornando-se um violador em relação à criança ou ao 
adolescente.

 �Direito violado ou ausência do mesmo, ou seja, prática de uma ação contrária 
ao direito assegurado ou mesmo a ausência da ação necessária ao cumprimento 
do direito assegurado na legislação. Tratando-se propriamente do registro do 
direito violado no sistema, segue-se uma matriz de categorias de direitos, isto é, 
uma tabela de caracterização das violações que está pautada nos cinco direitos 
fundamentais. Uma leitura completa e objetiva do caso é fundamental para que 
seja identificada a violação e dado o devido encaminhamento para ressarcir o 
direito violado.

 �Agente violador é o responsável pela ação ou pela omissão que resultou 
no descumprimento do direito. A violação pode ser responsabilidade de uma 
ou várias pessoas, mas pode ser também de uma instituição. O Sipia especifica 
cinco tipos de agentes violadores: 

1. Pais ou responsáveis – parentes, familiares e pessoas que convivem 
com a família do sujeito que sofreu a violação. Estão também incluídas 
pessoas que não são estranhas ao ambiente familiar, que têm acesso 
aos espaços de convivência da família e que lidam, no dia-a-dia ou fre-
qüentemente, com a criança ou o adolescente. No Sipia há as opções de 
resposta: pai, mãe, padrasto, madrasta, irmãos, avós, tio/tia, responsável 
e outros. Ressalta-se que é preciso ter cuidado ao acusar a família, nos 
casos de violação, para que não lhe sejam demandados recursos e ati-
tudes que ela não tem condições de assumir. Às vezes, a violação, além 
de atingir o menor de 18 anos, também afeta a família e a comunidade 
com as quais ele convive. Assim ocorre, por exemplo, quando não se tem 
transporte para uma escola distante, na área rural, ou quando a família  
não tem moradia. Nesses casos, a responsabilidade não pode ser atribuída 
aos pais ou ao responsável, cabendo avaliar as falhas e omissões do Estado 
e da sociedade.
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Aplicando medidas protetivas

A decisão do conselho tutelar acerca das medidas protetivas a serem toma-

das para a restituição do direito infanto-juvenil ameaçado ou violado deve 

sempre considerar as suas atribuições específicas, bem como os limites da 

sua atuação, estabelecidos no ECA. Atuando de maneira articulada com as 

 
2. Estado – refere-se a todo o setor público, seja federal, estadual ou municipal.  
Pode se tratar de qualquer entidade da esfera pública. Nos casos em que o 
violador seja uma pessoa que trabalha em instituição pública e a violação se 
dê no exercício de sua profissão, a instituição será considerada a violadora, 
dado que é responsável pela atuação profissional de seus funcionários. No 
Sipia existem como possibilidades de respostas: posto de assistência social, 
escola, posto de saúde, ambulatório, hospital, polícia militar, polícia civil, 
creche, Justiça da Infância e da Juventude, Ministério Público, pessoa física, 
entidade de atendimento, Defensoria Pública e outros.

3. Sociedade – segmento que não pertence à esfera da família ou do setor 
público, ou seja, o setor privado. Quando o violador é uma pessoa física, cabe 
diferenciar entre aquela que trabalha em uma instituição ou empresa e a que 
individualmente violou um direito. Assim, sociedade é o setor privado, enten-
dido de maneira ampla: tanto pode ser uma instituição, como uma pessoa 
isolada ou um grupo de pessoas que toma atitudes por conta própria. No 
Sipia existem as seguintes categorias: empresa, estabelecimentos comerciais, 
associações religiosas, escola particular, clubes, creches, meios de comuni-
cação, hospital particular, ambulatório particular, entidade de atendimento, 
pessoa física e outros, desde que sempre administrados pelo setor privado.

4. A própria criança ou adolescente – trata-se dos casos em que a própria 
criança ou adolescente tenha se comportado de maneira a negar os seus 
próprios direitos. É o agente violador mais difícil de ser caracterizado, pois 
antes de acusar a criança ou o adolescente de ser o próprio agente da vio-
lação de direito, deve-se assegurar que, de fato, a violação não ocorreu pela 
intervenção de outros. Em especial, deve-se atentar para as suas condições 
de vida. Apenas quando se está certo de que não houve intervenções alheias, 
por ato ou omissões, é que se pode afirmar que a criança ou adolescente é 
responsável pela violação de direito. 

5. Agente violador não identificado – evita-se o registro nessa categoria, 
pois devemos buscar efetivamente a identificação do agente violador. Embora 
haja a categoria “agente violador não identificado”, a condição básica para 
que um fato seja caracterizado como uma violação de direito é a existência de 
um responsável. Em alguns casos pode-se utilizar a categoria “outros”, des-
crevendo um tipo não apresentado na lista por grupo de agentes violadores.

Fonte: Sipia (2001, p. 12). 
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outras instâncias do sistema de proteção dos direitos da criança e do adoles-

cente, o conselho aplicará as medidas protetivas adequadas a cada situação, 

requisitará serviços e atendimentos de outros atores da rede de proteção e 

encaminhará ao Poder Público os fatos que demandam a sua intervenção, 

ou seja, que fogem da competência exclusiva do conselho tutelar.

Aplicar a medida protetiva adequada exige, em primeiro lugar, a leitura 

precisa da situação. Equívocos nessa leitura podem implicar o não ressarci-

mento do direito violado ou mesmo na própria violação de direitos por parte 

do conselho tutelar. Para definir qual medida será aplicada, o conselheiro 

deve tomar como base a decisão colegiada e a retaguarda de atendimento, 

isto é, a rede de serviços local disponível. Durante o acompanhamento 

de cada fato, podem ser definidas modificações, inclusões ou retirada de 

alguma medida já aplicada, quando necessário (BRASIL, 1990, art. 99).

Para pensar   
Identifique situações que geraram a aplicação de medidas protetivas no 
conselho em que você atua. Reflita sobre a pertinência das medidas aplicadas 
e os seus desdobramentos.   
Quais as dificuldades encontradas em seu cotidiano para a aplicação  
de medidas protetivas?

O conselho tutelar deve ser capaz de considerar os diversos aspectos 

da realidade de vida da criança, do adolescente e de sua família. Com 

base em uma proposta de atuação e no conhecimento sobre as suas 

limitações institucionais, o conselho deve construir, com os envolvidos 

no fato, uma reflexão crítica sobre a condição de sujeitos de direitos e 

deveres inseridos numa determinada realidade local, estimulando-os à 

responsabilização dos órgãos e das pessoas competentes para promover 

o acesso a esses direitos. Para isso, o conselho deve instrumentalizar os 

sujeitos para que os mesmos tenham possibilidade de se movimentar 

num percurso de busca por seus direitos, empoderando-os dos mecanis-

mos de acesso e exigibilidade dos mesmos. 

Cabe ao conselho atender ao adolescente autor de ato infracional, pro-

videnciando as medidas de proteção previstas no art.101, estabelecidas 

pela autoridade judiciária ou aplicadas pelo próprio conselho, quando 

assim achar pertinente. Esse adolescente deve ser alvo de proteção como 

qualquer outra criança ou adolescente atendido no conselho; as ações, 
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nesse caso, devem visar à eliminação dos motivos que o levaram à prática 

infracional. O acompanhamento da família do adolescente em conflito 

com a lei é outra ação de extrema importância. As medidas de proteção, 

mesmo quando o judiciário não as determina, são fundamentais para 

trabalhar na perspectiva de favorecer as condições de retorno do adoles-

cente ao convívio familiar, com as precauções para evitar reincidência.

 
SINGULARIDADES DO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE AUTOR DE  
ATO INFRACIONAL

O trabalho do conselheiro tutelar em relação ao adolescente autor de ato 
infracional e suas famílias é dificultado porque, usualmente, esses adolescentes 
ficam retidos na esfera da justiça, chegando poucas vezes ao conselho tutelar 
para que este proponha ou acompanhe as medidas de proteção. 

Considerando que as medidas socioeducativas não devem ter caráter punitivo, e 
sim o objetivo de preparar o adolescente para o retorno ao convívio social, as enti-
dades de internação precisam estar devidamente estruturadas e capacitadas para 
a aplicação de uma ação socioeducativa baseada nos direitos humanos. O papel 
do conselheiro de fiscalizar as entidades de internação, assegurando o disposto no 
art. 124 do ECA (BRASIL, 1990) e no Sistema Nacional de Atendimento Socioedu-
cativo (Sinase), apresentado no Capítulo 2, é de fundamental importância.

Em algumas situações de ameaça ou violação, apenas uma medida pro-

tetiva poderá solucionar. No entanto, quando houver necessidade, mais 

de uma medida poderá ser aplicada. Por exemplo, uma criança pode 

necessitar, ao mesmo tempo, de ser encaminhada aos pais ou responsáveis 

(mediante termo de responsabilidade); receber orientação, apoio e acom-

panhamento temporários; ser matriculada e ter exigida sua freqüência em 

estabelecimento oficial de ensino fundamental; ser incluída em pro-

grama comunitário ou oficial de auxílio à família e à criança; receber 

tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar 

ou ambulatorial; ser incluída em programa oficial ou comunitário de 

auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos etc.
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Ao identificar que a violação de direitos ocorreu por ação ou omissão 

dos pais ou responsáveis, o conselheiro deve aplicar as medidas previs-

tas no art. 129 (BRASIL, 1990), encaminhando-os para tratamento psi-

cológico ou psiquiátrico, para cursos/programas de orientação ou para 

tratamento especializado. Ao identificar ou suspeitar que uma criança 

ou adolescente é vítima de maus-tratos praticados pelos pais ou res-

ponsáveis, o conselheiro tutelar precisa atuar sobre a família e, quando 

necessário, colocar a criança a salvo e comunicar o fato à autoridade 

competente. Nesses casos, a decisão pelo retorno da criança ou do ado-

lescente ao convívio com os pais ou responsáveis ou pela alteração de 

sua guarda será de competência exclusiva do Judiciário.

Em sua rotina de atendimento, o conselho tutelar freqüentemente se 

depara com a necessidade de abrigar a criança ou o adolescente por dife-

rentes motivos. Dentre eles estão os casos de abrigamento provisório, em 

razão de doença dos responsáveis, por motivos de calamidade pública ou 

outros que não colocam em questão o poder familiar. Nesses casos, assim 

que cessar o risco, o conselho poderá aplicar nova medida, inclusive enca-

minhar a criança ou adolescente aos pais ou responsáveis.

Ao atuar em conflitos familiares, o conselheiro deve sempre considerar as 

especificidades das famílias, as diferenças culturais, pessoais, geracionais, 

sociais e raciais, buscando assumir uma postura de mediação entre seus 

membros e evitando acirrar as divergências identificadas. Buscando ressaltar 

o caráter pedagógico das medidas de proteção aplicadas, sejam às crianças, 

aos adolescentes ou aos seus pais/responsáveis, o conselheiro deve privile-

giar aquelas medidas que fortaleçam os vínculos familiares e comunitários.

Figura 6 – O papel mediador do conselho tutelar
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As medidas de proteção determinadas pelo conselho tutelar são remetidas 

para a rede de serviços do município, responsável por executá-las. O con-

selheiro deve expedir notificações para convocar pessoas ou instituições 

que possam garantir a aplicação de medidas de proteção pertinentes ou 

para a oficialização de suas decisões. A falta ou irregularidade de cobertura 

assistencial da rede de proteção dificulta ou impede a restituição do direito 

violado. O trabalho do conselho, portanto, não se restringe ao mero enca-

minhamento: o órgão deve verificar se o mesmo foi atendido e tomar as 

providências para sua efetiva execução. De acordo com o art. 136 do ECA 

(BRASIL,1990), o conselho possui a prerrogativa de representação junto 

ao judiciário por descumprimento injustificado de suas deliberações.

 
VOCÊ SABIA QUE

 �Embora os conselhos tutelares dos municípios brasileiros considerem o pro-
blema relacionado ao uso de álcool e drogas como muito grave, 48% deles 
nunca aplicam medidas de inclusão em programas de auxílio a toxicômanos? 

 �a inclusão em programa de auxílio à família, à criança e ao adolescente é 
uma medida determinada com média freqüência, assim como a requisição de 
tratamento de saúde (física ou mental)? 

 �as medidas tomadas com alta freqüência pelos conselhos tutelares são: 
matrícula e freqüência obrigatória em escola, encaminhamento aos pais e res-
ponsáveis, mediante termo de responsabilidade e orientação, apoio e acompa-
nhamento temporários?

Fonte: Pesquisa nacional Ceats/FIA (2007), com dados de 2006, referentes a 71% dos conselhos tutelares.

O conselheiro deve documentar os encaminhamentos, requisições, noti-

ficações e todos os seus atos a fim de assegurar a aplicação das medidas 

determinadas. Além disso, deve garantir o registro histórico e a avalia-

ção dos resultados obtidos, o que pode promover um avanço no estado 

de garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes.

O Sipia e a aplicação de medidas, requisições e encaminhamentos

A utilização do Sipia na fase de aplicação de medidas permite:

 � decidir a ação mais adequada para garantir a restituição do direito  
violado – escolher a medida de proteção e verificar a existência de  
“programa de atendimento” no município;
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 � promover a execução da(s) medida(s) de proteção – determinação do 
acompanhamento (tipo e freqüência de relato de atendimento), enca-
minhamento de criança/adolescente e/ou pais para o programa esco-
lhido, notificação da entidade quando do não recebimento do relatório 
de acompanhamento estabelecido, representação junto à autoridade 
judiciária, em caso de descumprimento;

 � encaminhar ao Ministério Público/Autoridade Judiciária os casos 
previstos em lei;

 � registrar o término do acompanhamento no encerramento do caso.

O Sipia apresenta a seguinte caracterização para as medidas de proteção 

previstas nos art. 101 e 129 do ECA:

 � encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de respon-
sabilidade;

 � orientação, apoio e acompanhamento temporário;

 � matrícula em estabelecimento oficial/comunitário de ensino funda-
mental;

 � freqüência obrigatória em estabelecimento oficial/comunitário de 
ensino fundamental;

 � inclusão em programa oficial/comunitário de auxílio à criança e ao ado-
lescente;

 � requisição de tratamento médico em regime hospitalar ou ambulatorial;

 � requisição de tratamento psicológico em regime hospitalar ou ambu-
latorial;

 � requisição de tratamento psiquiátrico em regime hospitalar ou ambu-
latorial;

 � inclusão em programa oficial/comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento a toxicômano;

 � abrigo em entidade oficial ou privada;

 � outra (especificar).

Aos pais e responsáveis estão previstas como medidas de proteção:

 � encaminhamento da família a programa oficial/comunitário de pro-
teção à família;

 � inclusão em programa oficial/comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento de alcoólatra;

 � inclusão em programa oficial/comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento de toxicômano;
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 � encaminhamento a tratamento psicológico;

 � encaminhamento a tratamento psiquiátrico;

 � encaminhamento a cursos ou programas de orientação para o trabalho;

 � matrícula de filho ou pupilo na escola;

 � acompanhamento de freqüência e aproveitamento de filho ou pupilo 
na escola;

 � encaminhamento de filho ou pupilo a tratamento especializado;

 � outra (especificar). 

Além das medidas de proteção descritas, o sistema apresenta a seguinte 

caracterização para encaminhamentos e requisições:

1. Encaminhamento ao Ministério Público

• encaminhamento de fato que constitua infração administrativa/

penal contra os direitos da criança e do adolescente;

• requisição de certidão de nascimento e de óbito, quando necessário;

• representação em nome da pessoa e da família contra a violação 

dos direitos;

• representação para efeito de ações de perda ou suspensão do 

poder familiar;

• ações de alimentos, nomeação e remoção de tutores, curadores 

e guardiãs;

• especialização, inscrição de hipoteca legal e prestação de conta de 

tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de criança 

e adolescente;

• requisição de informações, exames, perícias e documentos de 

autoridades municipais/estaduais/federais, da administração direta 

ou indireta, bem como promoção de inspeções de diligências 

investigatórias;

• requisição de informações de documentos a particulares e insti-

tuições privadas;

• instauração de sindicância, requisição de diligências investigató-

rias e determinação de inquérito policial para apuração de ilícito 

ou infração a normas de proteção à infância e juventude;

• outra (especificar). 
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2. Encaminhamento à Justiça da Infância e da Juventude

• pedidos de adoção e seus incidentes;

• ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendi-

mento e aplicação de medidas cabíveis;

• discordância, paterna ou materna, em relação ao exercício do 

poder familiar;

• concessão de emancipação, nos termos da lei civil, quando falta-

rem os pais;

• determinação do cancelamento, da retificação e do suprimento 

dos registros de nascimento e óbito;

• ausência ou irregularidade de ensino obrigatório;

• ausência ou irregularidade de atendimento educacional especia-

lizado aos portadores de deficiência;

• ausência ou irregularidade de atendimento em creche e pré-

escola às crianças de 0 a 6 anos de idade;

• ausência ou irregularidade de ensino noturno regular, adequado 

às condições do educando;

• ausência ou irregularidade de programas suplementares de 

oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde 

do educando do ensino fundamental;

• ausência ou irregularidade de serviço social para proteção à 

família, à maternidade, à infância/adolescência;

• ausência ou irregularidade da escolarização e profissionalização 

dos adolescentes privados de liberdade;

• outra (especificar). 

3. Encaminhamentos especiais

• crianças desaparecidas – encaminhamento à delegacia local, 

especializada para notificação e subseqüente investigação;

• crianças indígenas – encaminhamento aos agentes públicos 

encarregados da tutela das populações indígenas, de acordo com o 

Estatuto do Índio;

• Defensoria Pública – quando os direitos de crianças e suas famí-

lias exigem intervenção de defensor público qualificado.
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Outras medidas tomadas pelos conselhos tutelares se referem à requisi-

ção de serviços públicos necessários:

• requisição de serviço de saúde;

• requisição de serviço de educação;

• requisição de serviço social e previdência;

• requisição de serviço para trabalho;

• requisição de serviço na área de segurança pública;

• outra (especificar). 

Para que os conselheiros possam aplicar a medida, ela precisa estar 

cadastrada no sistema Sipia, de acordo com a categoria de serviço pres-

tado pelas entidades de atendimento. Na instalação do sistema é preciso 

registrar, no banco de dados, as entidades de atendimento local para que 

se possam requisitar os serviços e/ou dar os encaminhamentos devidos 

por meio da emissão de ofícios. Uma vez que a medida não esteja cadas-

trada, ela não estará disponível para aplicação no sistema.

Acompanhando o fato

As medidas protetivas determinadas devem ser continuamente aperfei-

çoadas, dando concretude e formalidade aos atos do conselho tutelar.  

O encaminhamento deve ser monitorado, constituindo-se em uma forma 

de avaliação da política de atendimento. O acompanhamento poderá ser 

apenas do encaminhamento realizado, como também do próprio usuá-

rio que necessita de uma ação mais sistemática, implicando estudos de 

caso, entrevistas, visitas, reuniões intersetoriais, dentre outros procedi-

mentos. Sempre que pertinente, o conselheiro que acompanha o caso 

deve elaborar pareceres, conclusivos ou não, de modo a permitir uma 

avaliação contínua do desenvolvimento do atendimento. A avaliação 

deve ser norteada por indicadores previamente estabelecidos; durante o 

percurso do atendimento outros indicadores poderão ser criados.

Para pensar  
Reflita sobre o acompanhamento dos fatos e/ou casos no conselho em  
que você atua. Procure identificar as principais dificuldades e possíveis 
alternativas de solução.
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O registro do atendimento se configura como uma ferramenta de sistema-

tização da história de passagem do usuário pela instituição. Com base nos 

dados registrados de cada indivíduo, é capaz de consolidar informações 

que indicam uma realidade coletiva de violação sistemática dos direitos 

da criança e do adolescente. Nesse sentido, é um retrato de como a nossa 

sociedade vem tratando esse segmento. O registro de informações perti-

nentes aos casos propicia a identificação do perfil das crianças/adolescen-

tes e das circunstâncias de violação. Essa informação consolidada continu-

amente nos orienta quanto ao nosso público-alvo, além de nos indicar os 

tipos de violação de direito ao qual esse público está submetido.

O acompanhamento proposto pode ser realizado por meio de entrevistas, 

visitas domiciliares e institucionais, trabalhos de grupo ou contatos com a 

rede externa. Realizar a mediação junto às redes pessoais e institucionais, 

identificando-as, fortalecendo-as ou ampliando-as, é o modo privilegiado 

de intervenção do conselho tutelar. Esse processo de mediação requer o 

reconhecimento dos responsáveis pela garantia dos direitos fundamen-

tais estabelecidos. O ato de intervenção assume, também, um caráter de 

responsabilização, seja das instituições ou das autoridades (pelos enca-

minhamentos oficiais), ou mesmo do próprio indivíduo que procura o 

conselho (pelos acordos estabelecidos no processo de atendimento). 

Outra forma de potencialização do atendimento são as avaliações coletivas – 

os estudos de casos –, que se constituem poderoso instrumento de articulação 

de informações e de validação de propostas de intervenção. Para a realização 

desses estudos coletivos, os encontros de equipe, setores ou organizações 

devem ser previstos dentro da sistemática de atendimento do conselho e 

reconhecidos como procedimentos metodológicos imprescindíveis.

Realizando o diagnóstico

Para ter uma visão geral de todos os atendimentos realizados, comu-

mente um conselheiro precisa dispender muito tempo levantando as 

fichas de cada caso individualmente. O Sipia é muito útil nessa situa-

ção, auxiliando, por exemplo, na rápida realização do diagnóstico de 

violações. Pelo sistema o conselheiro pode acompanhar a evolução de um 

atendimento ou avaliar e dimensionar o conjunto de atendimentos rea-

lizados ao longo de determinado período.

Os dados coletados pelo sistema podem ser consultados de duas formas: 

nos relatórios do banco de dados local do conselho, ou no banco de dados  
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consolidado, hospedado no site do Ministério da Justiça. Os dados dos rela-

tórios podem ser referentes a fatos encerrados ou ainda em aberto; consi-

dera-se um fato encerrado quando o conselheiro registrar esta informação, 

após a aplicação da medida e o acompanhamento de sua execução.

Os dados do Sipia hospedados no site do Ministério da Justiça referem-se 

somente aos fatos encerrados e são agrupados por estados e municípios, 

considerando as categorias de registro presentes no programa. As for-

mas de consulta, disponíveis a qualquer usuário que acesse o endereço 

eletrônico, ocorrem pelas variáveis: geográfico (estados e municípios), 

direito violado e agente violador (agrupados por cor, sexo e faixa etá-

ria). A informação dos direitos violados tem sua especificação nos níveis 

dos direitos fundamentais e das categorias de direitos. Não estão dispo-

níveis informações sobre o direito específico, grau mais detalhado da 

violação de direito presente no Núcleo Básico Brasil (NBB). 

Para a emissão de relatórios pelos conselhos tutelares há um leque 

maior de possibilidades. Os bancos de dados locais de cada conselho 

tutelar podem ser consultados por meio da função “relatórios”, presente 

no sistema. A partir dessa ferramenta o conselheiro tutelar pode gerar 

relatórios pré-formatados na elaboração do programa. Esses relatórios 

estão agrupados em cinco blocos e permitem a combinação de diferentes 

informações, contendo a variável referente ao tempo presente em todos 

os blocos (como ocorre na consulta ao site do Ministério da Justiça):

 � perfil das crianças – é possível informar a freqüência da classe de 
idade das vítimas por sexo, cor, situação escolar e ocupação;

 � perfil das violações – são possíveis várias combinações de consultas, 
referentes às violações de direito coletivo (praticadas contra grupos de 
criança/adolescente ou comunidade/bairro) e às violações de direitos 
individuais. Por este agrupamento é possível realizar consultas relativas 
ao local das violações (zona rural ou urbana), detalhando até mesmo a 
incidência por bairros ou distritos. Também são possíveis relatórios por 
grupos etários, considerando os itens já destacados no perfil das crian-
ças: sexo, cor, situação escolar e ocupação. Outra combinação possível 
refere-se ao perfil da violação relacionada aos grupos de agente violador: 
Estado/setor público, sociedade/setor privado e família. No grupo deno-
minado “perfil das violações” é possível agrupar os dados por direito 
fundamental e por categoria de direito; esta última categoria pode 
desdobrar-se em informações sobre o direito específico comprometido. 
Sublinha-se, no entanto, que a informação detalhada sobre o direito 
específico violado não está disponível no site; 
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 � situação da retaguarda – essa informação permite gerar relatórios 
das medidas aplicadas ou dos encaminhamentos realizados referentes 
às crianças, aos adolescentes, pais e responsáveis. Os relatórios possí-
veis informam sobre as medidas adequadas, as medidas executadas, 
listando-as e quantificando-as por órgão executor: público ou privado. 
Outro relatório refere-se às “medidas de encaminhamento”, direciona-
das ao Ministério Público e à Vara da Infância e da Juventude. Há ainda 
a possibilidade de se gerar o relatório sobre as medidas não executadas, 
registrando as razões pelas quais foram canceladas;

 � controle de execução – informa sobre as medidas executadas e os 
tipos de acompanhamento (relatório escrito, relato por telefone ou 
audiência) que são realizados na execução das medidas, bem como a 
periodicidade adotada;

 � relatórios gerenciais – reúnem as informações sobre os fatos aber-
tos e encerrados de determinado período e os encaminhamentos por 
entidade. Nesses relatórios, tem-se acesso à lista de medidas que não 
possuem retaguarda, aquelas que não foram cadastradas por não serem 
ofertadas pelas entidades da rede local. Uma vez presente a opção do 
preenchimento de algumas informações utilizando-se o campo “outros”, 
é disponibilizado um relatório em que consta a descrição dos direitos 
violados e agente violador, por exemplo.

 
Lendo os dados

Quando lemos os dados do Sipia precisamos lembrar que eles são produto 

da alimentação do sistema e dependem, diretamente, da condição de fun-

cionamento do conselho tutelar e da interpretação dos casos de violação 

dos direitos realizada pelos conselheiros.  No processo de análise dos dados, 

é importante perceber a relação deles com o conhecimento do conselheiro 

sobre a sua realidade local, valorizando aspectos da sua experiência acumu-

lada pela observação meticulosa/atenta/cuidadosa do cotidiano da sua área 

de atuação. Uma situação que podemos tomar como exemplo é o caso de 

municípios que apresentam problemas referentes à violência que impac-

tam crianças e adolescentes e que, no entanto, não chegam ao conselho 

em virtude da disseminação de uma cultura do silêncio ou do receio em 

denunciar. Nesses casos, os dados do Sipia estariam subnotificados. 

Outro exemplo, recorrente na zona rural, refere-se às situações em que 

crianças/adolescentes trabalham com suas famílias em jornadas diárias 

sem serem, por isso, reconhecidas em um quadro de violação de direi-

tos. Com base em aspectos culturais, a prática do trabalho dos filhos de 
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agricultores não é reconhecida como trabalho infantil, o que se constitui 

uma violação do direito na área da infância. 

Esses exemplos fazem menção aos possíveis casos existentes que não são 

registrados. Mas também precisamos atentar para a leitura do fato que 

se apresenta ao conselho após a denúncia. Para que se possa aplicar a 

medida adequada é fundamental a análise adequada da situação, iden-

tificando a violação e o agente violador. Como exemplo da importância 

de uma análise mais apurada, imaginemos o caso em que uma mãe 

não possui condições materiais para garantir a alimentação de um filho 

recém-nascido e, mesmo não apresentando indicativos de negligência e 

maus-tratos, tenha seu filho afastado do convívio familiar por decisão do 

colegiado do conselho tutelar. O registro de um fato com tal leitura irá 

indicar a mãe como agente violador do direito à convivência familiar e 

comunitária com base na argumentação da falta de condições materiais. 

A aplicação desta medida não atende ao preceito determinado no ECA, 

uma vez que, nesse contexto, caberia uma medida de encaminhamento 

da família aos serviços de assistência do município. No caso, a falta de 

condições materiais é uma questão estrutural da sociedade em que vive-

mos e seria incorreto indicar a mãe como agente violador.

Outro aspecto a ser observado na leitura dos dados diz respeito à maneira 

de categorizar o direito violado, considerando a classificação do NBB.  

É possível que ocorram erros de classificação: no momento do cadastro no 

sistema; na seleção de determinado item incorreto ou devido ao entendi-

mento diferente de uma mesma situação. Por exemplo: a violência física 

está especificada nos grupos dos direitos fundamentais – Liberdade, Res-

peito e Dignidade e Convivência Familiar e Comunitária, na categoria 

Inadequação do Convívio Familiar. Diante de um fato onde haja agressão 

por parte de um familiar, a indicação é que o registro seja no grupo da 

violação do direito Convivência Familiar e Comunitária. No entanto, pode 

ocorrer do mesmo ser erroneamente registrado no grupo Liberdade, Res-

peito e Dignidade.  Com base nesse exemplo, para o cálculo dos casos de 

violência física será preciso considerar a soma dos registros dos dois grupos 

de direito, para que se tenha o quadro total dos casos de violência física. 

Em termos gerais, essas situações hipotéticas visam exemplificar a dinâ-

mica de registro do sistema ou sua ausência, implicando a representa-

tividade dos dados do Sipia. Essas situações nos evidenciam a atenção 

que se deve dar à leitura/interpretação dos dados e ao conhecimento da 
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lógica de funcionamento dos registros, explicitada nos tópicos sobre os 

primeiros objetivos do Sipia I.

Cabe destacar que a leitura dos dados locais permite não só contribuir 

para a construção de um diagnóstico que possa subsidiar as políticas 

da infância e adolescência, como servir de instrumento na análise das 

interpretações dos conselheiros frente aos casos.

Elaborando o diagnóstico

Pela análise do período de ocorrência das violações pode-se, por exemplo, 

identificar as incidências ao longo do ano, fazendo-se um quadro comparativo 

entre os meses ou entre os anos, pelo acúmulo dos registros. Observando-se as 

variações entre os períodos, no que diz respeito à incidência dos casos, tem-se 

um indicativo do aumento ou decréscimo das violações. Assim, enfatizamos 

que a variação dos números por si só não se constitui um diagnóstico; os dados 

que expressam essas variações precisam ser cautelosamente interpretados. O 

acúmulo crescente de registros de uma determinada violação não representa, 

obrigatoriamente, um aumento real do problema na localidade; mas pode 

representar uma atuação mais efetiva do conselho e/ou uma postura mais 

participativa da comunidade local, denunciando e tornando conhecidos pro-

blemas existentes. É preciso levar em conta a diferença entre aumento da  

freqüência de registros e aumento real das violações.

A incidência em números absolutos das violações permite estabelecer as 

demandas específicas por determinados serviços relativos aos direitos vio-

lados. Ao considerar-se que toda violação exige uma medida de proteção, 

essa premissa desencadeia a necessidade de estabelecimento de uma rede 

de serviços com retaguarda suficiente para atender aos casos. Por meio de 

uma análise da incidência em números relativos às categorias de violação, 

é possível estabelecer aquele direito que tem uma demanda de reparação 

em maior escala. Nessa perspectiva, os dados do Sipia podem contribuir 

como um indicador social relevante, sinalizando a incidência das viola-

ções por região e a demanda de serviços para as políticas sociais. 

 Esses dados não apenas contribuem para um melhor diagnóstico e ação 

dos conselhos tutelares, como podem ser utilizados pelos conselhos dos 

direitos para formular políticas que atendam à infância e à adolescência 

e, ainda, conhecer e acompanhar as demandas de atendimento, iden-

tificando as áreas carentes de intervenção, bem como a adequação dos 

programas existentes às reais necessidades.
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Para pensar  
Relembrando o caso das crianças do município de Pirajú, que dados poderiam 
ser extraídos para subsidiar a elaboração de um diagnóstico sobre as 
crianças indígenas daquela localidade?

 
Os conselhos tutelares e a rede de atendimento

Especialmente durante o acompanhamento do fato, é vital que o conse-

lho atue de maneira articulada e integrada como os demais agentes que 

compõem a rede de proteção a crianças e adolescentes em sua localidade. 

O ECA, ao tratar das atribuições exclusivas dos conselhos, enfatiza o seu 

papel como membro de um sistema de proteção dos direitos da criança 

e do adolescente. Como tal, o conselho deve agir sempre de maneira 

articulada com instâncias do Poder Público e da sociedade civil.

O SGD é composto por diferentes profissionais, cada um com um papel 

específico a cumprir, com ações articuladas e em complementaridade 

com o papel dos demais profissionais. A ação do conselheiro deve provo-

car os profissionais a articularem suas ações, acompanhando o fato até 

que o direito violado ou ameaçado seja ressarcido. 

Ao conselheiro tutelar não compete o trabalho técnico de psicólogo, 

assistente social, advogado ou professor. Também não cabem aos conse-

lheiros ações assistencialistas como distribuir remédios, cestas básicas ou 

roupas para a comunidade. O conselho não determina qual será a inter-

venção técnica do profissional que atenderá a criança, o adolescente ou 

a família, mas deve assegurar que eles tenham acesso ao atendimento 

necessário com a devida orientação e acompanhamento. 

Ao realizar o encaminhamento da criança ou do adolescente, o con-

selheiro deve descrever ao profissional de outras instituições e ser-

viços o relato da vítima acerca da violação sofrida, poupando-a do  

constrangimento de repetir os fatos e vivenciar novamente o sofrimento.  

É importante que todo encaminhamento a outros serviços seja feito por 

escrito, em papel timbrado, com a descrição da situação, a identificação 

do direito violado e dos procedimentos adotados pelo conselho. Deve 

conter, ainda, a solicitação de que o interlocutor comunique ao conselho 

os procedimentos e o acompanhamento do fato. Este somente poderá 

No Capítulo 4 tratamos 
especificamente das ações 
em rede, fundamentais para a 
garantia dos direitos das crianças 
e dos adolescentes. Mas, desde já, 
abordamos aspectos específicos de 
interesse dos conselhos tutelares 
como requisitar serviços públicos 
nas áreas de saúde, educação, 
serviço social, previdência, trabalho 
e segurança e prerrogativas do 
conselheiro tutelar.

A intersetorialidade é prescrita no 
art. 86 do ECA (BRASIL, 1990):  
“A política de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente 
far-se-á através de um conjunto 
articulado de ações governamentais 
e não governamentais, da União,  
dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios”.

O art. 136 do ECA (BRASIL, 1990), 
que dispõe sobre as atribuições 
do conselho tutelar, diz que para 
promover a execução de suas 
decisões (inciso III), o órgão pode 
“requisitar serviços públicos nas 
áreas de saúde, educação, serviço 
social, previdência, trabalho e 
segurança” (alínea a).
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ser arquivado pelo conselheiro quando o direito da criança ou do ado-

lescente for restituído.

O poder de requisição atribuído ao conselho tutelar o autoriza a exigir 

medidas em nome da lei. A requisição não é um mero encaminhamento 

para atendimento em um serviço público; o descumprimento injustifi-

cado da mesma pode implicar representação direta junto à autoridade 

judiciária do responsável pelo atendimento à referida requisição do con-

selho tutelar (BRASIL, 1990, art. 136, inciso III, alínea b). O Judiciário, 

por sua vez, tem o dever de mandar fazer cumprir a medida aplicada pelo 

conselho tutelar, sob pena de descumprimento de mandato judicial. 

A relação estabelecida entre os conselhos tutelares e as diversas ins-

tituições que compõem o SGD deve considerar a absoluta prioridade 

da efetivação dos direitos da criança e do adolescente, que conforme o  

art. 4º do ECA (BRASIL,1990), compreende:

 � primazia em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

 � precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 
pública;

 � preferência na formulação e na execução das políticas públicas;

 � destinação privilegiada de recursos nas áreas relacionadas com a pro-
teção à infância e à juventude.

 
Figura 7 – O conselho tutelar e as instituições que compõem o Sistema de 
Garantia dos Direitos
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Um dos principais parceiros da rede de proteção é o setor saúde. O con-

selheiro poderá requisitar serviços nessa área, devendo ser atendido com 

prioridade em situações de emergência. Caso o município não ofereça 

os serviços necessários, o Poder Executivo deverá estabelecer protocolo 

para encaminhar a criança ou o adolescente a outro município. Quando 

necessário, o conselheiro poderá acompanhar a criança ou o adolescente 

em consultas ou exames, inclusive os de perícia, para constatar casos de 

violência física. No entanto, a criança ou o adolescente tem o direito de 

requisitar a presença de outra pessoa durante esses procedimentos.

Comumente, o conselho tutelar é acionado pelos profissionais de saúde 

para intervir em situações de emergência hospitalar. São, em geral, casos 

com alto nível de gravidade e complexidade, tais como agressões físicas, 

abuso sexual e negligência. Por sua natureza, esses casos sensibilizam os 

profissionais, estimulando-os a tomar providências que visam à prote-

ção da criança ou do adolescente. 

De acordo com o art. 13 do ECA (BRASIL,1990), o profissional de saúde 

tem o dever legal de comunicar oficialmente ao conselho tutelar as situ-

ações de suspeita ou de confirmação de maus-tratos contra crianças e 

adolescentes. O médico, enfermeiro ou atendente que deixar de comu-

nicar a suspeita ou a confirmação de maus-tratos estará cometendo 

crime de omissão, podendo receber as penalidades previstas no art. 245 

do ECA (BRASIL, 1990), ou seja, multa de três a vinte salários de refe-

rência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

O Ministério da Saúde estabelece uma Ficha de Notificação Compulsória 

de maus-tratos, instrumento de formalização da comunicação do fato ao 

conselho tutelar, estabelecendo uma rotina de procedimentos que orien-

tam a ação dos profissionais, especialmente os da área da saúde. O con-

selho tutelar pode se valer dessa ficha para iniciar os procedimentos de 

proteção em parceria com os profissionais do serviço de atendimento.  

O conselho tutelar é também freqüentemente acionado pelo setor saúde 

para fazer cumprir a exigência de acompanhante da família junto à 

criança ou ao adolescente, em casos de internação. A falta de acom-

panhamento pode ser precipitadamente caracterizada como negligência 

por parte da família. O conselheiro deve ser cauteloso em sua avaliação, 

procurando conhecer a realidade e verificando se a família tem condições 

A Ficha de Notificação Compulsória 
de maus-tratos fomenta o registro 
dos casos dessa natureza no 
setor saúde que, com os dados 
gerados pelas notificações, 
mune-se de informações para 
o desenvolvimento de políticas 
de saúde de enfrentamento ao 
fenômeno da violência infanto-
juvenil. Assim, se em seu município 
ela ainda não está implantada, 
fomentar sua implantação pode ser 
uma importante ação do conselho 
tutelar para a promoção de políticas 
públicas.
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de acompanhar integralmente a criança ou o adolescente no hospital.  

São comuns casos de famílias monoparentais em que a genitora cuida 

sozinha de muitos filhos; atender integralmente a um deles, portanto, 

pode implicar “negligência” em relação aos demais. Considerando a  

situação fragilizada de uma pessoa internada, suas necessidades afeti-

vas e de cuidados, o conselho deve acionar a rede de serviços sociais, 

para que as necessidades da família sejam atendidas nos seus diferentes 

aspectos. Esse trabalho pode ser feito pelos próprios técnicos da unidade 

de saúde, caso o conselho não caracterize a situação como de violação 

de direitos por parte da família.

 
ATENÇÃO!

Proporcionar condições para a permanência, em tempo integral, dos pais ou 
responsáveis nos casos de internação de criança ou adolescente é um direito; 
não deve ser utilizado como um dever condicionante do oferecimento do aten-
dimento. É comum isso ser tomado como norma institucional, como forma de 
suprir a carência de profissionais da saúde nas unidades de internação, uma 
vez que o acompanhante acaba preenchendo uma lacuna no oferecimento de 
cuidados ao paciente. Essa situação pode caracterizar uma violação de direito 
por parte da unidade de saúde, levando a suspeita de oferecimento irregular 
de serviço. Cabe ao conselho tutelar, nesse caso, verificar as condições de aten-
dimento do serviço de saúde, por meio de uma visita à instituição. Em caso de 
indícios de violação, o conselho deve noticiar o fato ao Ministério Público para 
a tomada de medidas cabíveis.

A interface com a assistência social constitui uma linha de ação da polí-

tica de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, através de 

políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para 

aqueles que deles necessitem (BRASIL, 1990, art. 87). A vinculação 

administrativa do conselho tutelar com a área da assistência social, na 

maioria dos municípios, e a vulnerabilidade à violação de direitos da 

população elegível dos programas assistenciais estabelecem uma relação 

de grande proximidade do conselho com esse setor. Tal proximidade 

faz com que o conselho tutelar seja comumente confundido com um 

serviço de assistência social. Não são raras as vezes em que vemos o con-

selho tutelar assumir a função de triagem, ou mesmo de atendimento às 

demandas por programas assistenciais de crianças e adolescentes. Inde-

pendente da inerente proximidade, o conselho tutelar deve considerar a 
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assistência social no mesmo patamar dos demais setores, ou seja, atender 

às demandas dessa área somente após as mesmas terem sido dificulta-

das ou negadas pelo órgão ou serviço responsável, caracterizando uma  

situação de ameaça ou violação de direitos.  

A interface com a educação é também muito importante de ser traba-

lhada pelo conselho tutelar. Toda criança e adolescente tem direito à 

educação (BRASIL, 1990, art. 53 e art. 54). É dever do Estado assegurar 

acesso à educação pública e gratuita, próximo à sua residência, garan-

tindo vagas em creches, pré-escola, ensino fundamental, médio e ensino 

noturno regular para adolescentes trabalhadores. Para atender a uma 

demanda individual, o conselheiro deve requisitar a vaga em questão. 

Porém, é necessário certificar-se de que não se trata de um caso de oferta 

insuficiente para atender à demanda. Nesse caso, o caminho poderá ser 

uma representação do Executivo junto ao Ministério Público por oferta 

irregular de vagas, algo que fere os direitos coletivos.

A escola deverá comunicar ao conselho tutelar os casos de maus-tratos 

envolvendo seus alunos, de faltas injustificadas e evasão escolar (depois 

de esgotados os recursos da escola), bem como os casos de elevados níveis de 

repetência. Os casos referidos devem ser comunicados com relatório das 

ações realizadas e seus resultados, para que o conselho tutelar possa 

aplicar as medidas de proteção adequadas. É vedado à escola expulsar 

ou transferir aluno compulsoriamente sob qualquer alegação. O Regi-

mento Escolar não poderá ser contrário ao ECA.

A relação da escola com o conselho tutelar é, em geral, conflituosa. Por 

um lado, temos a escola como a unidade do Estado responsável por 

oferecer o acesso à educação pública de qualidade. Por outro, temos o 

conselho tutelar como órgão responsável por zelar pela garantia desse 

direito. Considerando a realidade precária da educação pública, esta-

belece-se aí uma relação de tensão. O conselho deve ter uma atenção 

especial para o setor educação, posto que a escola é o espaço externo à 

família de maior contato com a criança e o adolescente, constituindo-se 

espaço privilegiado de conhecimento de suas realidades e histórias de 

vida. A escola, portanto, pode se tornar um importante aliado do conse-

lho na sua missão de proteção especial nas situações de ameaça ou viola-

ção de direitos. Apesar disso, o conselho deve considerar as situações de 

violações perpetradas pelos próprios agentes de educação, que também 

demandam a intervenção do conselho.

O ECA estabelece que o 
conselho tutelar tem o poder 
de requisição do serviço público 
de educação, dentre outros 
(BRASIL, 1990, art. 136, III, a);  
mais especificamente estabelece 
como medida de proteção 
a “matrícula e freqüência 
obrigatória em estabelecimento 
oficial de ensino fundamental” 
(BRASIL,1990, art. 101, III).  
A escola, na impossibilidade 
de atender à requisição por 
falta de vagas, deve justificar 
formalmente ao conselho. 
Nesse caso, o conselho deve se 
mobilizar, a fim de promover a 
ampliação de vagas na região, 
indicando-a para o CMDCA e 
ao Poder Executivo ou, ainda, 
notificando ao Ministério Público 
a situação de oferta irregular de 
vagas (algo que fere os direitos 
coletivos). Na situação de não 
atendimento injustificado das 
requisições do conselho, cabe o 
recurso da representação junto 
à autoridade judiciária (BRASIL, 
1990, art. 136, III, b).
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Na relação estabelecida com a escola, a ação do conselho tutelar não 

deve se resumir às requisições de vagas. No entanto, o conselho não pode 

assumir a função de agente disciplinador de crianças e jovens que trans-

gridem as normas escolares. É comum a escola recorrer à autoridade do 

conselho para coagir crianças e famílias que causam problemas ou que 

desafiam a autoridade do professor e da escola. As inúmeras situações 

que envolvem o conselho e a escola podem gerar expectativas e cobran-

ças mútuas que desconsideram o contexto da educação pública no país, 

personalizam os conflitos e impedem uma relação de parceria produtiva. 

Devemos sempre lembrar que ambos os órgãos compartilham o objetivo 

de promoção e defesa do direito à educação pública e de qualidade, bem 

como de proteção do aluno contra qualquer forma de violência. 

Assinalamos que os casos de maus-tratos devem ser imediatamente 

comunicados pela escola ao conselho tutelar, mesmo as situações não 

confirmadas, visto que o conselho deve tomar as providências de veri-

ficação dos casos de suspeita. Para atuar nesse sentido, a parceria com a 

escola é fundamental, uma vez que as observações e informações sobre 

o aluno são importantes subsídios para a avaliação do fato e a tomada 

de providências. Sem essa parceria, o conselho pode dispensar muito 

tempo e esforço para chegar ao nível de conhecimento que a escola 

detém sobre o fato. Além disso, a escola pode ser uma importante aliada 

na intervenção do fato, acompanhando as medidas aplicadas pelo con-

selho e fortalecendo o trabalho junto ao aluno e sua família.

Como já afirmado, as situações de reiteradas faltas injustificadas e de 

evasão escolar somente devem ser comunicadas ao conselho tutelar 

quando esgotados os recursos da escola. Isso significa que a mesma deve 

estabelecer estratégias para averiguação dessas situações. No entanto, 

muitas vezes a escola transfere essa responsabilidade de averiguação 

para os conselhos, tornando impraticável o atendimento de tamanha 

demanda. Situação similar ocorre nos casos de elevados índices de repe-

tência, ainda pouco ou nada notificados pela escola. Essa situação pode 

revelar alguma violação ou ameaça que dificulte o desempenho escolar, 

sinalizar dificuldades de aprendizagem ou deficiências que requerem 

atendimento especializado, ou ainda apontar para dificuldades econô-

micas, sociais e situações de violência experimentadas pelas crianças e 

pelos adolescentes. A não observância e atendimento dos fatores que 

levam à repetência podem ter conseqüências graves e irreversíveis.  
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Atuando de maneira integrada com a segurança pública, o conselho 

poderá requisitar o acompanhamento e a ação policial, sempre que 

necessário para a proteção da criança ou do adolescente ou, ainda, para 

preservar a integridade física do conselheiro. Poderá, também, solicitar 

ao delegado o flagrante de delito ou a lavratura de boletim de ocorrên-

cia, sempre que encontrar criança ou adolescente em situação de grave 

risco, ou quando houver recusa para o cumprimento das suas determi-

nações (BRASIL, 1990, art. 136, III, b). 

Em caso de desaparecimento de criança ou de adolescente, deve ser pro-

videnciado o boletim de ocorrência, além de tomadas as providências 

junto à delegacia especializada, não sendo necessário aguardar 24 horas 

após o ocorrido. A criança ou o adolescente, ao ser localizado, deve ser 

encaminhado ao conselho tutelar para aplicação de medidas protetivas. 

Qualquer cidadão tem o direito de registrar boletim de ocorrência, sendo 

facultativa a presença de um conselheiro.

A criança, de até 11 anos, que pratica ato infracional não deve ser levada 

à delegacia, mas ao conselho tutelar, que aplicará as medidas de prote-

ção cabíveis. Quando se tratar de adolescente autor de ato infracional 

(de 12 a 18 anos incompletos), ao conselheiro não compete acompanhar 

depoimentos, assinar boletim de ocorrência ou localizar familiares. 

A delegacia encaminha os casos de adolescentes autores de ato infracio-

nal diretamente ao Ministério Público para julgamento e aplicação de 

medida socioeducativa. A família, nesses casos, deve ser encaminhada 

ao conselho tutelar para a aplicação de medidas protetivas. A remoção 

do adolescente autor de ato infracional é competência do Estado, sem 

necessidade de acompanhamento do conselho tutelar, salvo nos casos 

em que o próprio conselho entender necessário para a segurança do 

adolescente.

A relação do conselho tutelar com o sistema judiciário deve ser de par-

ceria e colaboração, devendo o conselho noticiar ao promotor e ao juiz os 

casos de sua competência, repassando-lhes as informações necessárias. 

Os casos de destituição do poder familiar, definição de guarda, adoção e 

determinação de medidas socioeducativas a adolescentes autores de ato 

infracional são de competência do Judiciário. Tais casos devem, portanto, 

ser apresentados pelo conselho, por meio de representação, sempre que 
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tiver conhecimento desses tipos de violação. O conselho tutelar não tem 

atribuição judiciária, portanto não julga nem aplica penalidades.  

 
INTERFACE DOS CONSELHOS TUTELARES COM A JUSTIÇA

§ 1º. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessi-
tarem, através de defensor público ou advogado nomeado. 

§ 2º. As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e Juven-
tude são isentas de custas e emolumentos ressalvada a hipótese de liti-
gância de má-fé (BRASIL, 1990, art. 141).  

Cabe também citar que à política de atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente cabe a “proteção jurídico-social por entidades de defesa dos 
direitos da criança e do adolescente” (BRASIL, 1990, art. 87, V).

O ECA assegura o acesso à justiça e, em particular, à defesa de crianças e 
adolescentes, seja por entidade de defesa jurídico-social, defensoria pública ou 
advogado nomeado.  Sob nenhuma alegação pode ser aceita a falta de defesa 
jurídica, inclusive nos casos em que a criança e o adolescente são considerados 
autores de ato infracional.

O conselho tutelar deve informar ao Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMDCA) sobre as necessidades e irregulari-

dades das organizações governamentais ou não-governamentais, com o 

objetivo de efetuar o controle das entidades de atendimento a crianças 

e adolescentes. Deve ainda oferecer, com vistas ao fortalecimento do 

sistema de garantia de direitos, as estatísticas do atendimento para sub-

sidiar o CMDCA na definição de políticas, na elaboração do plano e na 

destinação dos recursos do Fundo da Infância e Adolescência. O conse-

lho municipal, por sua vez, deve manter o conselho tutelar informado 

sobre as suas deliberações e sobre o cadastro de entidades e programas 

de atendimento a crianças e adolescentes. 

A relação entre conselho tutelar e governo também deve ser de parceria, 

reunindo esforços para assegurar a aplicação da lei, cada um cumprindo 

seu papel institucional. Nessa relação, o conselho tem a importante tarefa 

de informar ao Poder Executivo as necessidades do município, com o 

direito e o dever de participar da discussão sobre o orçamento municipal. 

Deve ainda registrar e organizar as informações sobre a demanda que 

atende, de forma a identificar a ausência ou a insuficiência de políticas 
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sociais. Uma vez identificada esta ausência ou insuficiência, deve atuar 

junto aos movimentos sociais para propor ao Poder Público a elabora-

ção de políticas adequadas às demandas de crianças e adolescentes da 

localidade. 

 
VOCÊ SABIA QUE

 �o apoio ou assessoria à disposição do conselho mais requisitado pelos con-
selhos tutelares brasileiros é na área da assistência social: 55% dos responden-
tes afirmam que sempre são atendidos?

 �assessorias de especialistas em psicologia/psiquiatria e medicina são requisita-
das e sempre atendidas em 51% dos conselhos e assessoria jurídica é requisitada 
e sempre atendida em 44% deles?

 �quanto aos apoios e assessorias especializados que nunca ou raramente são 
concedidos, 26% dos conselhos indicaram a necessidade de assessoria peda-
gógica, 19% precisam de secretários ou auxiliares administrativos e 18% de 
assessoria jurídica?

Fonte: Pesquisa nacional Ceats/FIA (2007), com dados de 2006, referentes a 71% dos conselhos tutelares.

Fiscalização de instituições e entidades

Como informa o art. 95 do ECA (BRASIL, 1990), cabe ao conselho tute-

lar, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário a fiscalização de institui-

ções e entidades de atendimento a crianças e adolescentes, bem como 

dos programas executados por elas. 

Não é fácil para a maioria dos conselhos efetuar essa fiscalização de forma 

sistemática. Ainda mais complicado é avaliar a eficácia dos programas de 

atendimento em execução na localidade. Como já dissemos, boa parte do 

tempo e energia dos conselheiros é gasto no atendimento. Quanto maior 

a abrangência do município, mais instituições e programas existem. Na 

prática, muitos conselhos apenas conseguem acompanhar as instituições 

denunciadas por graves violações de direitos. Por essas razões, definir a 

esfera da fiscalização como parte importante do plano de ação do conse-

lho implica prever tempo e pessoas disponíveis para essa ação. Significa 

atuar preventivamente e não apenas após a notificação de violação ou 

ameaça aos direitos ter sido feita. 
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O conselheiro tutelar fiscaliza o funcionamento das entidades de atendi-

mento a crianças e a adolescentes, seja qual for o serviço prestado. Por 

não aplicar medidas judiciais, o conselho detecta o problema, noticia o 

estabelecimento para o Ministério Público ou representa diretamente 

à autoridade judiciária competente para a aplicação das medidas pre-

vistas (BRASIL, 1990, art. 97). Esses órgãos devem tomar providências 

cabíveis para a melhoria do atendimento. Os conselhos tutelares devem 

ainda noticiar o fato ao Conselho Municipal de Defesa da Criança e do 

Adolescente. 

No caso específico da fiscalização das unidades e programas oficiais de 

atendimento socioeducativo, inclusive de internação e semiliberdade, 

a relevância da fiscalização sistemática é crucial por ser este um grupo 

de adolescentes que precisa de muita proteção. As condições de aten-

dimento das unidades no país são ainda precárias em muitas localida-

des, demandando atenção especial. Os dirigentes dessas instituições não 

podem negar o acesso aos conselheiros.  

Como a relação entre o conselho tutelar e demais instituições da rede de 

atenção muitas vezes não tem a celeridade necessária e nem a comunica-

ção ideal durante o andamento do processo, é habitual que o conselheiro 

se desestimule por não ver resultados concretos em suas atividades de 

fiscalização. Nessa situação, o trabalho intersetorial assume novamente 

papel de destaque e o conselho precisa, em colegiado, repensar estratégias 

e reiterar medidas visando à proteção das crianças e dos adolescentes.

Para pensar   
Quais as principais dificuldades encontradas pelo seu conselho ao fiscalizar 
instituições e entidades? Quais as alternativas encontradas?   
Reflita sobre o trabalho intersetorial como estratégia para a proteção das 
crianças e dos adolescentes.

O conselho tutelar não é órgão competente para fiscalizar locais públicos 

ou privados onde haja suspeita de violação de direitos, tais como salão de 

jogos, bares e casas de prostituição. Apesar de ter autoridade para visitar 

qualquer estabelecimento ou local suspeito, ao tomar conhecimento de 

irregularidades nesses estabelecimentos, o conselho deve encaminhar a 
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denúncia às autoridades competentes: Delegacia, Ministério Público ou 

órgãos do Poder Público que tenham a incumbência de fiscalizar.

Quando se trata da fiscalização das condições gerais de atendimento das 

entidades, a exemplo das condições de salubridade, higiene e segurança, é 

ideal que o conselho articule as suas ações com outros setores como Vigilân-

cia Sanitária, Corpo de Bombeiros e Poder Judiciário (CONANDA, 2007).

Apoio à elaboração do orçamento e à 
formulação de políticas públicas

O conselho tutelar deve “assessorar o Poder Executivo local na elabora-

ção de propostas orçamentárias para planos e programas de atendimento 

dos direitos da criança e do adolescente” (BRASIL, 1990, art. 136, IX).

O conselho tutelar é o órgão mais próximo da comunidade e, portanto, 

aquele que mais conhece as necessidades e as deficiências dos servi-

ços públicos. Por esse motivo, uma de suas importantes atribuições é 

influenciar na destinação de recursos, seja no orçamento municipal ou 

no Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Uma vez que é o representante da comunidade e sabe das necessidades 

de crianças e adolescentes, o conselho tutelar deve propor a alocação de 

recursos necessários e a definição dos programas que devem ser priori-

zados para a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes em seu 

município.

Para participar da decisão acerca da destinação de recursos, o conselho 

tutelar precisa ter subsídios para afirmar o que é necessário, em termos 

de serviços, em uma dada localidade. O registro dos casos atendidos e dos 

procedimentos adotados, a identificação do direito violado, do agente 

violador, dos encaminhamentos realizados e dos resultados obtidos são 

fundamentais para acumular informações e construir a estatística das 

demandas que norteará a indicação de políticas sociais, programas e pro-

jetos para cada localidade.

Outra forma de tomar conhecimento da necessidade de serviços na área 

da infância e da adolescência é o contato com as comunidades em suas 

diferentes formas de organização. É assim que o conselheiro conhece 

as dificuldades e potencialidades da comunidade, discute problemas e 
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ouve propostas. Ao participar de eventos realizados na comunidade, por 

exemplo, ele conhecerá questões pertinentes às necessidades da mesma, 

poderá contribuir com as lutas que os moradores travam por melhores 

condições de vida e contar com o apoio da população na busca de solu-

ções para os problemas que envolvem crianças e adolescentes. Portanto, 

a aproximação entre conselheiro e comunidade amplia as possibilidades 

de atuação, propiciando complementaridade de forças. Em outras pala-

vras, a comunidade respalda a atuação do conselheiro e vice-versa.  

Ainda visando à melhor comunicação com a comunidade, recomenda-se 

ao conselho tutelar prestar contas de suas ações para a comunidade de 

forma periódica. Tal comunicação pode ser feita na forma de palestras 

e debates sobre temáticas ligadas à garantia dos direitos das crianças e 

dos adolescentes, além de ações na localidade para divulgar os direitos 

estabelecidos pelo ECA. 

O conselho pode influenciar a alocação de recursos ao perceber as prio-

ridades das variadas áreas que compõem sua localidade. Por exemplo, a 

violência sexual é mais corriqueira em um determinado bairro que em 

outros; o trabalho infantil incide mais em uma área do município que 

em outra. O importante é que o conselho tutelar tenha um papel ativo 

na elaboração e na execução do orçamento municipal; não deve esperar 

ser chamado, receber um ofício ou aguardar que uma reunião seja agen-

dada. Cabe aos conselheiros tutelares pautar o Poder Executivo de sua 

determinação legal e chamá-lo para conversar sobre o orçamento.

Para pensar  
Você já utilizou as estatísticas do seu conselho tutelar e a sua experiência 
cotidiana na localidade para apontar as áreas onde há maior necessidade de 
recursos? Você já discutiu o orçamento da sua localidade com o Poder Executivo?   
Em alguns municípios isso acontece! Em Betim, no estado de Minas Gerais, 
por exemplo, o prefeito envia ofício para o conselho tutelar marcando 
audiência para que este auxilie na elaboração e na execução do orçamento. 
Isso ocorreu após anos de pressão política e sensibilização sobre a importância 
de incluir os direitos de crianças e adolescentes na agenda governamental.   
O papel de assessorar o Executivo é do conselho tutelar. Não espere que ele 
solicite a sua assessoria. Faça valer as suas atribuições e zele pelos direitos 
das crianças e dos adolescentes do seu município!
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Desafios para a atuação dos 
conselheiros tutelares
Nesta parte do capítulo, queremos refletir sobre algumas questões que, 

embora devam pautar a prática dos conselheiros tutelares, são ainda 

pouco observadas pelos profissionais que lidam com crianças e adoles-

centes de uma maneira geral. Trata-se da necessidade de considerarmos 

cada criança, adolescente e família que demandam ajuda do conselho 

como únicas, peculiares e especiais, devendo ser atendidas no contexto 

de suas especificidades. Isso significa para o conselheiro procurar evitar 

o uso de rótulos imediatistas, superar visões de terceiros e estabelecer 

um conhecimento mais amplo e crítico de cada caso, individualmente. 

Atentar para a especificidade de cada caso requer um olhar atento sobre 

a diversidade existente entre as pessoas.

Destacaremos algumas especificidades e diversidades que fazem parte 

do cotidiano dos conselheiros tutelares e que precisam ser percebidas e 

avaliadas criticamente no atendimento: faixa etária, gênero, raça/etnia, 

sexualidade, presença de deficiências ou necessidades especiais. Com-

preender as diferenças de cada criança, adolescente e família, bem como 

o contexto cultural, social e econômico de onde vêm é um passo funda-

mental para o planejamento da atenção oferecida. Trataremos, ainda, do 

desafio que é atender crianças e adolescentes que vivenciam violências.

Figura 8 – O atendimento do conselheiro tutelar: respeito às especificidades e 
diversidades

No Capítulo 2 – “Conselhos 
dos direitos da criança e do 
adolescente”, tratamos da 
diversidade e sinalizamos a 
importância do reconhecimento das 
diferenças como aspecto necessário 
à realização dos direitos humanos e 
das liberdades fundamentais.
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Ainda que didaticamente tratemos isoladamente cada uma das especi-

ficidades mencionadas, não podemos deixar de assinalar que a criança 

como sujeito de direitos deve ser a prioridade das ações do conselho. 

Isso significa dizer que, independentemente de determinantes de raça, 

idade, condição socioeconômica, gênero, orientação sexual ou presença 

de deficiências, a condição primeira de ser criança ou adolescente deve 

orientar a prática cotidiana dos conselheiros na defesa dos direitos.

A pesquisa “Bons Conselhos” (CEATS; FIA, 2007) indagou sobre a 

diversidade de grupos sociais atendidos nos conselhos tutelares do Bra-

sil. Avaliou a condição de crianças e adolescentes que se situam longe 

do acesso a políticas e ações de promoção e proteção dos seus direitos, 

tais como indígenas, moradores de assentamentos, quilombolas, dentre 

outros. A avaliação dos conselhos tutelares do país afirma que esses gru-

pos de crianças pertencentes a minorias são inexistentes na maioria dos 

municípios brasileiros:  

 � apenas 9% dos conselhos tutelares brasileiros identificam a existên-
cia de comunidades de garimpos em seu território de atuação;

 � apenas 10% dos conselhos identificam a existência de crianças qui-
lombolas;

 � apenas 14% dos conselhos relatam a presença de filhos de imigran-
tes estrangeiros em situação irregular;

 � embora somente 18% dos conselhos tutelares reconheçam crianças 
indígenas em sua área de atuação, em todas as unidades da federação há 
tribos indígenas; 

 � 30% dos conselhos informam a existência de crianças ribeirinhas;

 � 46% dos conselhos tutelares apontam áreas de assentamento em 
seus territórios de atuação. 

 

Como percebemos, é baixa a freqüência com que os conselhos tutela-

res identificam ou recebem denúncias de violação dos direitos de filhos 

de imigrantes estrangeiros em situação irregular, quilombolas, indíge-

nas e crianças ou adolescentes que vivem em garimpos. Isso aponta a 

necessidade de investimentos e esforços a fim de se alcançar uma visão 

mais ampla da diversidade de crianças e adolescentes que devem ser 

alvo de políticas públicas. Esse desconhecimento pode ser conseqüência 

das dificuldades em se obter informações sobre as realidades locais de 

todo o estado e indicar certo isolamento dos conselhos em relação aos  
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problemas existentes. No âmbito da referida pesquisa, pode ainda indi-

car desconhecimento ou desconforto em transmitir informações sobre 

essas populações.

Para pensar  
Com base nos resultados da pesquisa “Bons Conselhos” e recordando 
o caso do município de Pirajú, que dificuldades o conselho tutelar desse 
local enfrentou para conhecer melhor a realidade das crianças indígenas? 
Que atitudes poderiam ter sido adotadas para obter esse conhecimento? 

Os grupos com maiores freqüências de violação de direitos são as comuni-

dades de áreas de assentamento e comunidades ribeirinhas. Vale lembrar 

que assentamentos ocorrem por meio de movimentos sociais ativos e que 

seus membros costumam penetrar nos municípios e demandar serviços 

públicos, mobilizando de forma mais intensa os conselhos tutelares.

A dificuldade dos conselhos tutelares brasileiros em identificar crianças 

e adolescentes pertencentes a grupos minoritários aumenta ainda mais 

se pensarmos nas muitas formas de diversidades vivenciadas por esse 

grupo etário, algumas das quais discutimos a seguir. 

Idade e desenvolvimento infanto-juvenil

Com a promulgação do ECA passamos a valorizar a condição peculiar da 

criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, admitindo 

espaço para as transformações próprias desse período no que se refere ao 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições 

de liberdade e de dignidade.

Dar espaço para o desenvolvimento da criança e do adolescente implica 

protegê-los e orientá-los para a participação no processo decisório e para 

a reivindicação dos seus direitos legais, não apenas vendo-os como meros 

objetos da vontade dos adultos ou receptores passivos de informações e 

normas. Crianças de qualquer idade devem ter o direito de expressar 

suas opiniões e se envolver nas decisões que as afetam, de forma a serem 

reconhecidas. Tomadores de decisões, instituições e família, portanto, 

devem escutar a criança e o adolescente e considerar as suas opiniões. 

Meninos e meninas devem ser encorajados a participar da tomada de 

Grupos minoritários são os grupos 
considerados diferentes do grupo 
dominante por características 
étnicas, religiosas, de costumes 
etc. Por essa razão, não têm a 
mesma garantia de direitos ou as 
mesmas oportunidades que o grupo 
majoritário. Esses grupos usualmente 
sofrem violações de seus direitos 
por expressão de preconceitos, 
discriminações e hostilidades, 
que devem ser denunciadas e 
encaminhadas ao conselho tutelar.
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decisões dentro da família e em todas as esferas de suas vidas. Para se tor-

narem capazes de tomar decisões, eles devem estar munidos de informa-

ções importantes, transmitidas de forma adequada à sua compreensão.

 
Desenvolvimento humano

Refere-se às mudanças que ocorrem ao longo do tempo de maneira ordenada 
e relativamente duradoura e afetam as estruturas físicas e neurológicas, os 
processos de pensamento, as emoções, as formas de interação social e mui-
tos outros comportamentos. Três aspectos são importantes para se entender o 
desenvolvimento da criança e do adolescente: a existência de padrões univer-
sais, as diferenças individuais e as influências contextuais.  

Protagonismo infanto-juvenil 

Busca assegurar o exercício concreto da cidadania nas relações cotidianas, 
colaborando efetivamente para a construção de sujeitos de direitos e deveres. 
Estimular o protagonismo é atribuir progressivamente à criança e ao adoles-
cente a responsabilidade de autor de seu próprio desenvolvimento. Ao mesmo 
tempo em que o sujeito adquire habilidades sociais para transitar em seu meio 
com autonomia, ele deve ser capaz de estabelecer relações de cooperação, 
participando da vida da comunidade.

Gênero

Os papéis que homens e mulheres exercem na sociedade definem formas 

diferentes de se colocar e se relacionar no mundo. Então, quando falamos 

de gênero estamos nos referindo às características atribuídas a cada um 

dos sexos pela cultura de uma dada sociedade. A diferença entre sexo e 

gênero está em que sexo é atribuído biologicamente e gênero é uma cons-

trução que se dá nas relações sociais e culturais entre mulheres e homens. 

Em outras palavras, a cultura de uma sociedade tem peso determinante na 

definição dos papéis que homens e mulheres vão exercer, influenciando o 

desenvolvimento de formas diferenciadas de pensar e de ver o mundo. 

As desigualdades estruturais da sociedade brasileira afetam distintamente 

homens e mulheres, contribuindo para inscrever, no campo das políticas 

públicas, a pertinência das questões de gênero. A violência de gênero, 

em seus diferentes formatos (física, sexual, psicológica, patrimonial e 

moral), é um dos exemplos em que se percebe a histórica dominação 

masculina na sociedade. 
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Para pensar  
A propósito do caso mencionado, que aspectos relacionados à idade e ao 
gênero estão presentes na violação de direitos da jovem paraense? Como 
você avalia a estratégia do conselho tutelar nesse caso?   
Como o conselho tutelar deve agir em relação à mídia, em casos que ganham 
destaque como esse? 

 
JOVEM BRASILEIRA ESTEVE PRESA COM MAIS DE 20 HOMENS E FOI VIOLENTADA 
DURANTE UM MÊS

O caso a seguir conta o drama de uma jovem paraense, que alcançou ampla 
divulgação nos meios de comunicação brasileiros em 2007. A adolescente, com 
idade entre 15 e 20 anos, foi colocada numa cela prisional com cerca de vinte a 
trinta homens no estado do Pará e foi repetidamente violada durante quase um 
mês. Ela havia sido presa em flagrante delito de furto e foi para a delegacia de 
Abaetetuba, na região metropolitana de Belém, onde ficou na referida cela por 
pelo menos 26 dias. O conselho tutelar do município confirmou que a jovem 
tem menos de 18 anos e disse ter sido abusada sexualmente pelos colegas de 
cela. Um responsável da polícia local justificou a prisão da jovem com outros 
homens por ter sido apanhada em flagrante delito e a delegacia ter apenas 
uma cela. O policial declarou ainda que, ao ser detida, a jovem afirmou ter 19 
anos. Grupos de defesa dos direitos das mulheres dizem não se tratar de um 
caso isolado.

Hematomas e queimaduras de cigarros. O conselheiro tutelar afirmou ter 
recebido uma denúncia anônima sobre a situação. Segundo ele, a jovem tem 
15 anos, conforme certidão de nascimento em poder do órgão. A prisioneira 
apresentava hematomas e queimaduras de cigarros pelo corpo, segundo a 
mesma fonte. Foi submetida a exame de corpo de delito, mas o relatório não 
foi concluído. Os policiais que detiveram a jovem foram afastados das funções 
pela direção da Polícia Civil do Pará.

Justiça do Pará estava a par da situação. A Justiça do Pará tinha sido infor-
mada de que havia uma mulher em uma cela com vinte homens, mas não agiu. 
O policial responsável disse que as autoridades judiciais foram informadas no 
dia imediatamente a seguir em que a jovem foi presa e que a polícia local 
não podia tomar outras providências sem a sua autorização. A governadora 
do estado do Pará, Ana Júlia Carepa, prometeu um inquérito completo sobre o 
caso e se disse chocada com a notícia.
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Grande parte das violências e discriminações sofridas por mulheres, 

sejam elas jovens, idosas ou meninas, é estimulada pela indiferença 

social ou a tolerância perante essas atitudes. Para tanto, contribuem as 

visões de homens e mulheres adultos, que estimulam a subordinação 

entre crianças e adolescentes do sexo feminino, enquanto reforçam a 

agressividade para aqueles do sexo masculino.

A tentativa de assegurar a igualdade de direito entre os sexos, superando 

as desigualdades das meninas em relação aos meninos, nos leva a desta-

car dois aspectos importantes no dia-a-dia do conselheiro: a exploração 

sexual de crianças e adolescentes e o trabalho infantil doméstico. 

No que se refere ao fenômeno da exploração sexual de crianças, notamos 

o ingresso cada vez mais precoce de meninas em redes ilegais de traba-

lho. A tríade idade/gênero/raça constitui uma dimensão estruturante 

na lógica do mercado de sexo no país. Em pesquisa publicada no ano 

de 2002 por uma ONG brasileira, identificou-se que as maiores vítimas 

do tráfico e exploração sexual no Brasil são jovens em idade entre 15 

e 25 anos, afrodescendentes, pobres, com baixa escolaridade e renda e 

moradoras das periferias urbanas; muitas delas já são mães e sofreram 

algum tipo de violência familiar (LEAL; LEAL, 2002).   

Embora em nossa cultura seja muito comum a dominação das mulheres 

pelos homens, precisamos perceber que há muitas formas de vitimiza-

ção que acometem os homens, problematizando o estereótipo de que 

mulheres são sempre as vítimas e homens são sempre os agressores. Por 

exemplo, meninos sofrem muitas cobranças e pressões (físicas, psicoló-

gicas e sociais) da sociedade para se mostrarem emocionalmente fortes 

e estáveis. As mulheres representam papel importante na socialização 

masculina, uma vez que são elas quem usualmente educam seus filhos 

com a expectativa da força e da virilidade. Estudos têm mostrado, por-

tanto, que homens e mulheres sofrem violência de gênero (GOMES 

et al., 2005), identificando violências cometidas pelos meninos contra 

as meninas, dos meninos entre si, das meninas contra os meninos e  

das meninas entre si.

A Lei Maria da Penha (BRASIL, 
2006) cria mecanismos para coibir 
e prevenir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher. De acordo 
com art. 5o desta lei “violência 
doméstica e familiar contra a mulher 
é qualquer ação ou omissão baseada 
no gênero que lhe cause morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual 
ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial.”

Estereótipo é um conjunto 
de traços que supostamente 
caracterizam um grupo, deformando 
sua imagem da mesma maneira 
que quando se faz uma caricatura, 
com todos os perigos de distorção 
e empobrecimento da percepção 
social.
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Orientação sexual 

Conforme a definição descrita no Programa Brasil Sem Homofobia 

(BRASIL, 2004), orientação sexual significa: 

(...) a atração afetiva e/ou sexual que uma pessoa sente pela ou-
tra. A orientação sexual existe num continuum que varia desde a 
homossexualidade exclusiva até a heterossexualidade exclusiva, 
passando pelas diversas formas de bissexualidade (p. 29). 

Um dos princípios defendidos pelo programa citado reafirma que a 

defesa, garantia e a promoção dos direitos humanos incluem, necessa-

riamente, o combate a todas as formas de discriminação e de violência. 

Portanto, o combate à homofobia e a promoção dos direitos humanos 

de homossexuais é um compromisso do Estado e de toda a sociedade 

brasileira (BRASIL, 2004, p. 12).

Observamos que o sentimento de homofobia surge em fases da vida 

muito precoces. Pesquisa realizada pela Unesco (ABRAMOVAY, 2004) 

em 241 escolas públicas e privadas de 14 capitais brasileiras mostrou 

que cerca de 40% dos 16.422 adolescentes entrevistados declararam que 

não gostariam de ter um homossexual como colega de classe. A mesma 

pesquisa revelou, ainda, que pais e professores não apenas tendem a 

silenciar frente à homofobia, como, muitas vezes, colaboram ativamente 

na reprodução de tal violência. 

As expectativas sociais e familiares em relação ao comportamento sexual 

tendem a orientar a trajetória de crianças e adolescentes até a idade 

adulta. Nesse contexto, o papel do conselheiro tutelar é o de proteger 

os direitos da criança e do adolescente, atuando sobre o círculo de con-

vivência desses indivíduos. Preconceitos advindos da família, da escola 

ou da comunidade, ou mesmo de agentes públicos e conselheiros pre-

cisam ser identificados e trabalhados, com o objetivo de fornecer apoio 

à criança, ao adolescente e à sua família, no que se refere à orientação 

sexual assumida ou a possibilidade de livre escolha ao longo do tempo. 

Para tal reiteramos o art. 2o da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

que afirma:

toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberda-
des estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política 
ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nasci-
mento, ou qualquer outra condição.

Homofobia é o medo, a aversão 
ou o ódio aos homossexuais. É a 
causa principal da discriminação e 
da violência contra homossexuais 
(MOTT, 1996).
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Raça/etnia

Racismo é a convicção de que existe uma relação entre as características 

físicas hereditárias, como a cor da pele, e determinados traços de cará-

ter e inteligência ou manifestações culturais. O racismo subentende ou 

afirma que existem raças, que algumas são superiores às demais e que 

tal superioridade autoriza uma hegemonia política e histórica. Ao longo 

da história, a crença na existência de raças superiores e inferiores foi 

utilizada para justificar a escravidão e o domínio de determinados povos 

por outros.

 
RAÇA 

Segundo Jacques D’adesky (2001)

existe um consenso na afirmativa de que raça remete, simbolicamente, a 
uma origem comum. Seja qual for seu grau de indeterminação, ela evi-
dencia a continuidade das descendências, o parentesco pelo sangue, a 
hereditariedade das características fisiológicas, e mesmo das psicológi-
cas e sociais. Mas, do ponto de vista da genética, a idéia de raça é des-
provida de conteúdo de valor científico  (p. 44-45). 

Todas as pessoas são oriundas de uma mesma raça: a Raça Humana. 

A discriminação de pessoas pela raça ou etnia é comum na sociedade 

brasileira. Dos 170 milhões de habitantes no Brasil, segundo o Censo 

2000, 68 milhões são crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos, dos quais 

51% são crianças e adolescentes negras e indígenas (UNICEF, 2003). 

Embora a maioria da população infanto-juvenil seja afrodescendente, o 

racismo encontra-se presente de forma evidente em setores-chave das 

políticas de desenvolvimento para a infância e adolescência, tais como:

 � na educação – na faixa dos sete aos 14 anos, são negras 450 mil 
das 660 mil crianças e adolescentes que estão fora da escola. Até 2005, 
eram negros 65% dos 2,6 milhões de adolescentes entre dez e 15 anos 
inseridos no trabalho infantil; as meninas negras são maioria entre as 
trabalhadoras domésticas infantis (IBGE, 2006); 

 � na saúde – o Plano de Combate ao Racismo Institucional, elaborado 
em parceria por diversos órgãos, em 2005, identificou práticas racistas 
no atendimento do SUS em relação às mulheres negras; 

Discriminação diz respeito a toda 
distinção, exclusão ou restrição com 
base em sexo, gênero, raça, cor da 
pele, linhagem, origem nacional ou 
étnica, orientação sexual, condição 
social, religião, idade, deficiência 
etc., que tenha por objeto ou por 
resultado anular ou depreciar o 
reconhecimento, gozo ou exercício, 
em condições de igualdade entre 
todas e todos, dos direitos humanos 
e das liberdades fundamentais, em 
todas as esferas, incluindo a pública, 
privada, política, econômica, cultural 
ou civil.

Etnia: o conteúdo da raça é 
morfobiológico e o da etnia é 
sociocultural, histórico e psicológico. 
Um conjunto populacional dito raça 
“branca”, “negra” e “amarela” 
pode conter em seu seio diversas 
etnias. Uma etnia é um conjunto 
de indivíduos que, histórica ou 
mitologicamente, têm em comum: 
ancestral, língua, religião ou 
cosmovisão, cultura e território. 
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 � na segurança pública – por causa da cor da pele, meninos adoles-
centes são as maiores vítimas de assassinatos nas cidades: são quase 
dois adolescentes negros assassinados para cada um branco (RAMOS; 
MUSUMECI, 2005).

 � no trabalho infantil doméstico – do total de crianças trabalhadoras 
domésticas, as meninas representam 98% de um contingente de quase 
500 mil crianças com idades entre cinco e 17 anos inseridas no serviço 
doméstico; 66% deste total refere-se a crianças e adolescentes negros 
(93% são meninas negras). As meninas negras que estão no trabalho 
doméstico, comparadas às meninas brancas, têm índices educacionais 
menores ao longo de pelo menos dez anos (HENRIQUES, 2002). 

A Convenção Internacional para a Eliminação de todas as normas de 

Discriminação Racial da ONU, em seu artigo primeiro, diz que a discri-

minação racial 

significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência 
baseada na raça, cor, ascendência, origem étnica ou nacional, 
com a finalidade ou o efeito de impedir ou dificultar o reco-
nhecimento e/ou exercício, em bases de igualdade, aos direitos 
humanos e liberdades fundamentais nos campos político, eco-
nômico, social, cultural ou qualquer outra área da vida pública 
(Convenção ratificada pelo Brasil em 27 de março de 1968).

Para pensar  
Na função de conselheiro, alguma vez você presenciou discriminações e 
estereótipos direcionados a criança ou adolescente sob seus cuidados? Em 
que contexto essa situação ocorreu?   
Você e os demais colegas do conselho tutelar já discutiram sobre como  
identificar situações discriminatórias e a melhor forma de atender crianças 
e adolescentes sob essas condições? 

Quanto à situação das crianças e adolescentes indígenas, o Brasil possui 

uma imensa diversidade étnica e lingüística, estando entre as maiores do 

mundo. São cerca de 460 mil indígenas, distribuídos em 215 sociedades 

indígenas, falantes de 180 línguas (com uma média de menos de duzentas 

pessoas por língua), pertencentes a trinta famílias lingüísticas diferentes, 

segundo informações disponíveis no site da Funai. O Conselho Indige-

nista Missionário (Cimi) estima que nos últimos 500 anos mais de 1.470 

povos teriam sido extintos nas diferentes regiões do país: 33 no Sul, 143 

no Sudeste, 344 no Nordeste, 137 no Centro-Oeste e 820 no Norte.
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As crianças e os adolescentes indígenas somam 287 mil pessoas em con-

dição peculiar de desenvolvimento. Excluídas, em sua maioria, das polí-

ticas públicas universais, estão em situação de elevada vulnerabilidade, 

como atestam os seguintes dados:

 � em 70,5% dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) do 
Mato Grosso do Sul, a taxa de mortalidade infantil é maior que a média 
brasileira de 27,5 mortos a cada mil nascidos vivos (UNICEF, 2005);

 � 64,2% de crianças indígenas no Brasil de quatro a seis anos não fre-
qüentam a escola; 

 � 27,9% de jovens de 12 a 17 anos não estão na escola;

 � a taxa de analfabetismo indígena na faixa dos 12 a 17 anos é de 
15,2%, com média de 3,8 anos de estudo (UNICEF, 2003; IBGE, 2000). 

A falta de apoio em suas terras leva à migração de muitos índios para 

as cidades em busca de melhores condições de vida. Na cidade, enfren-

tam graves problemas, como a discriminação e a falta de apoio no aten-

dimento às suas necessidades básicas. Seja nas cidades ou nas terras 

indígenas, o enfrentamento das duas culturas é constante. Pouco ainda 

temos escrito e divulgado no país sobre os limites a serem enfrentados 

em nome da proteção de crianças e adolescentes em situação de grande 

diversidade, como é o caso da criança indígena. 

Para pensar  
De que forma os conselhos tutelares poderiam se preparar para entender 
melhor a cultura indígena, especialmente as formas de cuidado existentes 
 na família e na comunidade?   
Como lidar com diferentes poderes existentes nas distintas culturas, como  
o dos pais, do xamã, da Funai, do conselho tutelar, do juiz da infância e 
juventude etc?   
Como agir para disseminar o debate sobre este tema, ainda tão pouco 
realizado pela sociedade brasileira?

Deficiências

Em todo o mundo a Organização das Nações Unidas estima a existên-

cia de cerca de 600 milhões de pessoas com deficiência, das quais 80% 

concentram-se em países em desenvolvimento. No Brasil, segundo o 
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Censo Brasileiro de 2000, 24,5 milhões de brasileiros possuem algum 

tipo de deficiência, representando 14,5% da população total. 

Com base nesses dados oficiais do IBGE, Neri (2003) descreve graus 

diferenciados de deficiência e conclui que 2,5% da população brasileira 

apresentam incapacidade de ouvir, enxergar ou andar e/ou deficiência 

física ou mental. Utilizando-se dos mesmos dados, o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância realizou um estudo sobre diversidade na infân-

cia e na adolescência, revelando que no Brasil existem 2,9 milhões de 

crianças e adolescentes com idade entre 0 a 17 anos que apresentam 

pelo menos alguma deficiência, 4,7 % do total de crianças e adolescen-

tes do país. A maior ocorrência segundo o tipo de deficiência registrada 

pelo estudo foi a deficiência visual, atingindo 1,6 milhão de crianças e 

adolescentes (UNICEF, 2003). 

 
VOCÊ SABIA QUE

Cerca de 40% a 60% dos casos de deficiência física, sensorial ou mental 
poderiam ser evitados ou minimizados com ações preventivas, melhoria das 
condições de vida, programas de informação e esclarecimento da população? 
(NERI, 2003).

As deficiências costumam ser classificadas em graus, por meio de medi-

das estatísticas (inteligência, visão, audição, movimento e comporta-

mento), e por medidas pragmáticas e sociais, calculadas com base na 

média populacional, de acordo com as expectativas sociais e os valores 

culturais. No Quadro 1, a seguir, além do grupo clássico de deficiências 

(sensoriais, física, mental e múltipla), destacamos o grupo de transtornos 

graves de comportamento (autismo e psicose infantil) e dos dependentes 

de tecnologia, ainda pouco conhecidos em nosso país.
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Quadro 1 – Pessoas com deficiência e com necessidades especiais 

Deficiência Caracterização

Deficiência física Caracteriza-se por algum tipo de paralisia, limitações do aparelho 
locomotor, amputações e malformações.

Paralisia cerebral Uma ou mais lesões em diferentes áreas do cérebro, com modificações 
na fala, visão, audição e organização motora, havendo em muitos casos a 
inteligência preservada.

Deficiência visual Perdas visuais, parciais ou totais, após correções óticas ou cirúrgicas, que 
limitem o desempenho normal.

Deficiência 
auditiva

Perdas auditivas, parciais ou totais, após correções cirúrgicas ou uso de 
aparelho, que limitem o desempenho normal.

Deficiência mental Retardo mental medido por testes ou pelo desempenho funcional, 
com rendimento intelectual inferior à média e prejuízos nos padrões 
comportamentais esperados para a idade.

Deficiência 
múltipla

Agrupa duas ou mais deficiências numa organização evolutiva mais 
complexa pelo efeito interativo de incapacidades e desvantagens.

Autismo Síndrome comportamental dos primeiros anos de vida, caracterizada 
por desvios qualitativos na comunicação, interação social e no uso da 
imaginação com severos prejuízos sociais, havendo deficiência mental 
associada ou inteligência quase normal ou normal.

Psicose infantil Interrupção progressiva ou abrupta do desenvolvimento normal de uma 
criança com graves distúrbios de comportamento, havendo parada ou 
retrocesso do desenvolvimento.

Dependente de 
tecnologia

Severa deficiência ou doença crônica, associada à dependência de serviços 
médicos que compensem funções vitais pelo uso de equipamentos, ou 
pela dependência de cuidados permanentes de enfermagem para evitar 
a morte ou deficiências futuras. Podem fazer uso da ventilação mecânica, 
traqueostomia, terapia do oxigênio, terapia intravenosa ou hemodiálise.

Fonte: Cavalcante (2003); Cavalcante et al. ( 2007a) ; Telford; Sawrey (1988).

 
CONCEITOS DE DEFICIÊNCIA ATRAVÉS DA HISTÓRIA

O modo como fazemos referência às pessoas com deficiência é algo que tem 
uma história. É importante termos cuidado com o que falamos, uma vez que a 
palavra enunciada pode funcionar como “porta-voz” de preconceitos sem que 
percebamos.

Até a década de 1960 prevalecia no Brasil e no mundo o termo “incapacitados”. 
Nele estava implícita a idéia de que qualquer deficiência reduzia a capacidade 
do indivíduo em todos os aspectos (físico, psicológico, social, profissional, den-
tre outros). Entre os anos 1960 e 1980 se adotou os termos “deficientes” e 
“excepcionais”. O primeiro termo traz a desvantagem de generalizar a pessoa 
dentro da idéia de deficiência (que atinge “a totalidade do ser”); o segundo 
passou a se referir somente aos indivíduos com deficiência intelectual, deixando 
de incluir os desviantes da norma na outra ponta da curva da normalidade,  
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os indivíduos com altas habilidades. De 1981 até 1987, a ONU adotou o termo 
“pessoas deficientes”, deixando de utilizar a noção de “indivíduos” e passando 
a adotar a noção de “pessoas”, a fim de igualá-las aos demais membros da 
sociedade. Algumas organizações contestaram o uso de “pessoa deficiente”, 
alegando que isso também apontava para a idéia generalizante de que a pes-
soa “por inteiro” era deficiente. 

Em 1988, o ano da nossa Reforma Constitucional, foi adotado o termo “pessoas 
portadoras de deficiência”, apenas em países de língua portuguesa. A noção de 
“portar uma deficiência” passou a ser um valor agregado à pessoa, ou seja, a 
deficiência passou a ser vista como um detalhe da pessoa. Esse termo, que às 
vezes é usado de modo abreviado, “portadores de deficiência”, foi adotado na 
Constituição Federal e em todas as leis e políticas na área da deficiência. 

Em 1990, surge o termo “pessoas com necessidades especiais”, visando subs-
tituir “deficiência” por “necessidades especiais”. Algumas vezes utiliza-se tam-
bém “portadores de necessidades especiais”. Essa concepção amplia a noção 
clássica de deficiência com causa orgânica (do tipo sensorial, motora, mental 
e múltipla) para agrupar outros tipos com ou sem causa orgânica (como o 
distúrbio da linguagem, distúrbio da aprendizagem, transtornos do compor-
tamento, autismo, psicose infantil, entre outros). O termo “pessoas especiais” 
é uma forma reduzida de se referir às pessoas com necessidades especiais e, 
por isso, surgiram expressões como “crianças especiais”, “alunos especiais” e 
“pacientes especiais”.

A Declaração de Salamanca, disponível no site do Ministério da Educação, 
preconiza, desde 1994, a educação inclusiva para todas as pessoas, com ou 
sem deficiência. Ela adotou o termo “pessoas com deficiência” referindo-se 
àquelas com necessidades educacionais especiais. A idéia é a de reconhecer 
que as pessoas com deficiência fazem parte de um grande segmento social de 
excluídos que devem ser inseridos em cada aspecto da vida social. No século 
XXI, eventos mundiais e diversas organizações têm adotado o termo “pessoas 
com deficiência”. O termo “portador” tem sido questionado por sua alusão a 
idéia de “portar” (levar) uma deficiência, noção imprecisa. Portanto, o termo 
“pessoas com deficiência” é o que ganhou maior adesão tendo sido incluído no 
texto da Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e Dig-
nidade das Pessoas com Deficiência/ONU (SASSAKI, 1999; 2003). A Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006, ratificada 
pelo Brasil também corrobora o uso do termo “pessoas com deficiência”.

Atualmente, o conceito de deficiência é considerado de acordo com 

os critérios adotados pela Classificação Internacional das Deficiências, 

Incapacidades e Desvantagens (Cidid) (OMS, 1989). Na verdade, ele 

desdobra-se em três conceitos complementares e necessários para se 
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entender a complexidade da dinâmica deficiência-indivíduo-sociedade: 

deficiência, incapacidade e desvantagem.

 � A deficiência representa a exteriorização de um estado patológico 
que reflete um distúrbio orgânico ou uma perturbação num órgão.

 � A deficiência gera uma incapacidade, a vivência de limites físicos, 
sensoriais, psicológicos ou múltiplos que impacta a pessoa em seu com-
portamento e em suas atividades diárias.

 � A deficiência e a incapacidade trazem, como conseqüência, uma des-
vantagem que se reflete no meio social e que limita o desempenho das 
habilidades individuais e dos papéis sociais. 

 � A pessoa com deficiência enfrenta dois tipos de barreiras: funcio-
nais, decorrentes de sua limitação e sociais, resultantes de impedi-
mentos que acentuam as desvantagens (a falta de acesso por condições 
arquitetônicas, preconceito, discriminação, mito da ineficiência e falta 
de oportunidades, por exemplo). Crianças e adolescentes que vivenciam 
essas barreiras funcionais e sociais e que convivem com diferentes for-
mas de violência experimentam uma maior sensação de incapacidade e 
impotência, podendo agravar a deficiência ou ampliar a desvantagem e 
a desigualdade social.

Para pensar  
Nem sempre a deficiência está associada a uma incapacidade. O diabético 
ou o hemofílico, por exemplo, possuem uma deficiência, mas com 
acompanhamento clínico podem não desenvolver incapacidades, ainda que 
tenham que lidar com as desvantagens sociais.   
Esta diferenciação influencia a forma como o conselheiro deve lidar com a 
criança, o adolescente e suas famílias? Como o seu conselho tutelar enfrenta 
as especificidades e diversidades suscitadas pelas crianças e adolescentes 
com deficiências? 

O caso de Ana e Jane

A história verídica de Ana e Jane (nomes fictícios), ocorrida no Rio de 

Janeiro, sinaliza as peculiaridades de um atendimento a uma família 

com uma pessoa com deficiência (CAVALCANTE et al., 2007a; 2007b).

Ana é uma mulher de 30 anos que sofre de transtorno mental e tem uma 

filha de nove anos, Jane, com paralisia cerebral desde o nascimento. 

O pai é usuário de drogas e a mãe usou drogas durante a gravidez.  

Pessoa com deficiência é aquela 
incapaz de assegurar por si 
mesma, total ou parcialmente, as 
necessidades de uma vida individual 
ou social normal, em decorrência de 
uma deficiência em suas capacidades 
físicas, sensoriais e/ou mentais.

Acessibilidade significa não 
apenas permitir que pessoas 
com deficiências participem de 
atividades que incluem o uso de 
produtos, serviços e informação, 
mas a inclusão e extensão do 
uso destes por todas as parcelas 
de uma determinada população. 
Na arquitetura e no urbanismo, 
a acessibilidade tem sido uma 
preocupação constante nas últimas 
décadas. Atualmente, estão em 
andamento no país obras e serviços 
de adequação do espaço urbano 
e dos edifícios às necessidades de 
inclusão de toda população.
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A infância de Jane foi marcada por negligência desde os quatro anos, 

quando a avó paterna deixou de prestar cuidados diretos. Como Ana 

tem transtorno bipolar (doença em que há perturbação do afeto, carac-

terizada por alterações do humor que pode oscilar entre uma fase maní-

aca e outra depressiva), as fases depressivas eram ponto nevrálgico do 

cuidado de Jane, quando a mãe não tinha ânimo de levantar da cama 

e a filha ficava sem alimentação, banho ou cuidados. Nessas ocasiões, 

Ana perdia a noção do tempo e necessitava, ela própria, de cuidados. 

A medicação era usada de forma descontrolada ou era simplesmente 

abandonada, o que deixava Ana muito mal.

Mãe e filha residiam em uma casa de fundos, quarto e sala (sem divisó-

ria), cozinha e banheiro, num local perigoso. O telhado, feito de telha, 

tinha um buraco, que demandava o uso de balde em dias de chuva, 

e algumas janelas estavam quebradas, sendo fechadas com plástico. 

Embora o sogro e o irmão fossem pedreiros, esse problema persistiu por 

longo tempo e, simbolicamente, ele parecia refletir a mente “vazada” de 

Ana, sem um “telhado” de “contenção emocional” que lhe amparasse e 

sem janelas para barrar os ventos e as tempestades interiores. –“Ah, eu 

queria tanto que minha mãe cuidasse de mim”– dizia Ana, demandante 

de cuidados. Jane é acompanhada com regularidade num Centro de 

Reabilitação e Promoção Social.

Para pensar  
Como ajudar Jane e Ana, em meio a tantas vulnerabilidades?  
Em sua opinião esse caso deveria ser notificado ao conselho tutelar? O que o 
conselho poderia (ou deveria) fazer nessa situação?

Com a mãe doente e o pai e a avó ausentes, o ciclo de violência (negli-

gência) a que Jane estava submetida precisava ser interrompido. Os 

fatores de risco combinados violavam os direitos de cuidado e proteção 

da criança: a doença da mãe, a falta de apoio da família ampliada, a 

desorganização da família, impedindo a regularização da documentação 

e dificultando o acesso a benefícios, perpetuando a falta de recursos e a 

pobreza. A equipe do Centro de Reabilitação fez várias tentativas para 

sensibilizar os demais integrantes da família, conseguindo que o pai 

viesse poucas vezes para uma conversa; a avó paterna continuava sem 

Ainda neste capítulo apontamos 
para o fato de que diversas formas 
de violência são reproduzidas e 
perpetuadas em determinados 
grupos familiares.
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assumir um amparo maior, alegando ter outros netos para cuidar; a avó 

materna foi localizada e aparentemente se comprometeu em colaborar. 

Na prática, no entanto, essa ajuda não foi adiante. Esgotadas todas as 

possibilidades, a equipe fez uma notificação ao conselho tutelar, que 

agiu em consonância com as alternativas pensadas pela equipe: acionou 

a participação direta do pai e das avós. A avó materna ficou com a res-

ponsabilidade de garantir a continuidade do tratamento de Ana.

Cuidada pela mãe (avó materna de Jane) e tendo permanecido em tra-

tamento regular, Ana estabilizou seu quadro psiquiátrico, conseguiu se 

organizar para ter acesso a benefícios sociais, dentre eles o Bolsa Família, 

Passe-livre e Vale Gás. Conseguiu, ainda, consertar o telhado e as janelas 

de sua casa. Gerenciar essa renda passou a ser uma conquista impor-

tante para Ana. O pai de Jane, vendo a esposa estabilizada, arrumou um 

emprego e voltou para casa. A qualidade de vida da família ampliou-se 

e Jane passou a ser cuidada de forma segura, retomando o seu nível de 

desenvolvimento. Atualmente, Jane participa de terapia ocupacional, 

fonoaudiologia, oficina de trabalhos manuais, faz tratamento neuro-

lógico e está em acompanhamento medicamentoso. A melhora de sua 

mãe repercutiu positivamente nela. Suas áreas cognitivas e perceptivas 

estão avançando e sua linguagem se expandiu.

Para pensar  
Que fatores protetores você identifica no caso de Ana e Jane? Será que a 
equipe do Centro de Reabilitação demorou a notificar o caso ao conselho  
tutelar ou, ao contrário, será que ela agiu corretamente esgotando primeiro 
todas as alternativas? Como você avalia a estratégia da equipe e do conselho?

 
Violências

Além do desafio de identificar e trabalhar com a especificidade e a diver-

sidade de cada criança e adolescente, em sua prática o conselheiro(a) 

tutelar deve estar atento às diversas formas de violência a que estão 

freqüentemente submetidas crianças, adolescentes e suas famílias. Des-

tacamos o grande número delas que vivem em situação de pobreza e 

vulnerabilidade, primariamente devido à violência estrutural a que estão 

submetidas, violando seus direitos mais básicos.
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Conviver com violências é parte inerente às atividades dos conselhos 

tutelares. Saber reconhecê-las e atuar sobre elas é importante, uma 

vez que tendem a provocar sérias conseqüências para a vida pessoal e 

social. Neste item, gostaríamos de destacar algumas formas de violências 

que mais atingem as crianças e os adolescentes e que, muitas vezes, são  

naturalizadas pela sociedade e passam despercebidas até mesmo pelos 

conselhos tutelares.

 � Violência estrutural – diferentes formas de manutenção das extre-
mas desigualdades sociais, culturais, de gênero, etárias e étnicas que pro-
duzem a miséria, a fome, e as várias formas de submissão e exploração 
de umas pessoas pelas outras. Todos os autores que a estudam mostram 
que sua “naturalização” a torna o palco, o chão, o espaço de onde bro-
tam várias outras formas de relação que prejudicam e produzem danos 
às pessoas, para toda a vida. Em outras palavras, a violência estrutural 
torna crianças, adolescentes e suas famílias vulneráveis a outras formas 
de violação de direitos.

 
Figura 9 – Violência estrutural: famílias vulneráveis à violação de direitos
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 � Violência institucional – aquela que ocorre dentro das instituições, 
especialmente por suas regras, normas, seu funcionamento e relações 
burocráticas e políticas, reproduzindo estruturas sociais injustas. Pode-
mos citar, como exemplo, a forma como são oferecidos, negados ou 
negligenciados serviços públicos a determinados grupos populacionais.  

 � Violência interpessoal – forma de relação e de comunicação caracte-
rizada pela prepotência, dominação, intimidação, discriminação, raiva, 
vingança e inveja. Costuma produzir danos morais, psicológicos e físi-
cos, inclusive a morte. É a violência que acontece nas relações entre 
casais, entre pais e filhos, entre vizinhos, entre chefes e subordinados, 
por exemplo. Ocorre quando há incapacidade de resolver os conflitos 
por meio da conversa, de pontos de vista diferentes, de compreensão das 
razões de cada uma das partes, buscando, pela negociação, uma saída 
pacífica para os problemas. 

 � Violência intrafamiliar – é fruto e conseqüência de relações existentes 
na família. Muitos a chamam de violência doméstica, que tem como foco da 
análise e compreensão o espaço do lar. Ambas dizem respeito aos conflitos 
familiares transformados em intolerância, abusos e opressão e constituem 
um fenômeno universal, com séculos de história, formando uma cultura 
que se expressa em usos, costumes, atitudes, negligências e atos violentos. 

 � Violência auto-infligida – suicídios, tentativas, ideações de se matar 
e automutilações. 

 � Violência cultural – todas as formas de violência naturalizadas na 
cultura de um povo, de um grupo ou de uma sociedade. A cultura reúne 
as formas de pensar, sentir e agir de uma sociedade, por meio da comu-
nicação, da cooperação e da repetição dessas ações. Toda cultura tende a 
adotar como certos alguns comportamentos e práticas e rechaçar outros. 
A violência cultural se apresenta inicialmente sobre a forma de discrimi-
nações e preconceitos que se transformam em verdadeiros mitos, preju-
dicando, oprimindo e até eliminando os diferentes. 

 � Violência criminal – praticada por meio de agressão às pessoas e aos 
seus bens; constitui objeto de prevenção e repressão por parte das forças 
de segurança pública: Polícia, Ministério Público e Poder Judiciário.

 

Outra forma de avaliar a violência que atinge crianças e adolescentes 

é mais comumente feita pelos conselhos tutelares, segundo a natureza 

dos atos violentos, também denominadas, de uma forma geral, como 

abusos ou maus-tratos (BRASIL, 2001):

 � abuso físico – uso da força para produzir lesões, traumas, feridas, 
dores ou incapacidades em outrem;
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 � abuso psicológico – agressões verbais ou gestuais com o objetivo de 
aterrorizar, rejeitar, humilhar a vítima, restringir a liberdade ou, ainda, 
isolá-la do convívio social. Indica também a rejeição de pessoas na inter-
relação. Essa forma de violência se mostra fundamental para reduzir a 
auto-estima e autoconfiança de crianças e adolescentes;

 � abuso sexual – diz respeito ao ato ou ao jogo sexual que ocorre nas 
relações hétero ou homossexual e visa a estimular a criança/adolescente 
para obter excitação sexual e práticas eróticas, pornográficas e sexuais, 
impostas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças. Inclui 
uma variada gama de violações: abuso sexual intra e extra-familiar 
(especialmente colegas, vizinhos e profissionais de instituições em que a 
criança convive); pedofilia; exploração sexual comercial; pornografia 
(uso e exposição de imagens eróticas de pessoas, partes do corpo ou 
práticas sexuais entre adultos e crianças, outros adultos, animais em 
revistas, livros, filmes, internet); turismo sexual e tráfico de crianças/
adolescentes para fins de exploração sexual (sedução, aliciamento, 
rapto, intercâmbio, transferência, hospedagem para posterior atuação 
das vítimas).

 � negligências, abandonos e privação de cuidados – são formas de 
violência caracterizadas pela ausência, recusa ou a deserção da atenção 
necessária à criança e ao adolescente que deveria receber atenção e cui-
dados. Não se pode usar essa definição quando a ausência de cuidados 
se deve à absoluta escassez de recursos materiais.

É importante que o conselheiro tutelar tenha sempre em mente que a vio-

lência cometida pelos pais, sofrida por eles, ou nos casos em que um deles 

agride o outro, costuma provocar conseqüências negativas para a criança 

e o adolescente (STERNBERG et al., 1993; ROGERS; HOLMBECK, 1997). 

O papel negativo da violência ocorrida na escola e na comunidade sobre 

o crescimento e o desenvolvimento infantil também deve ser observado 

(FINKELHOR et al., 2007). 

Quando a criança/adolescente vivencia ou presencia algum ato de vio-

lência, tem maior probabilidade de repeti-los ao longo de sua vida. É a 

experiência de revitimização ou ciclo da violência, que costuma gerar na 

criança uma aculturação que naturaliza os abusos e maus-tratos (ASSIS 

et al., 2004; WEISEL, 2005). Hoje, sabe-se da importância de reduzir a 

violência que vitimiza crianças e adolescentes, desde os primeiros anos 

de vida, quanto está em jogo a apreensão de normas culturais. Os danos 

provocados pela violência podem se iniciar já na gestação, acarretando 

prematuridade e prejudicando o desenvolvimento físico, psicossocial e 
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cognitivo infantil e, a partir daí, trazendo repercussões para todo o curso 

de vida.

Neste capítulo, discutimos de maneira bastante objetiva as atribuições 

dos conselheiros e as condições de funcionamento dos conselhos tute-

lares. Tentamos apontar de que forma essas atribuições podem ser mais 

facilmente desempenhadas se o conselheiro dispuser de ferramentas 

importantes, como o Sipia. Enfatizamos, ainda, que o atendimento 

prestado em um conselho deve atentar sempre para a especificidade e a 

diversidade das crianças e adolescentes atendidos, considerando e res-

peitando os cenários comunitários e familiares diversos em que vivem. 

A atenção à diversidade, no entanto, não diz respeito somente às crian-

ças e aos adolescentes atendidos, mas também às especificidades de cada 

localidade e de cada conselho tutelar. Isso significa dizer que a forma 

como cada conselho organiza as suas ações e o seu funcionamento, bem 

como a relação que estabelece com a rede de proteção local, depende 

das características da localidade, da disponibilidade de equipe técnica 

especializada e das demandas apresentadas por crianças e adolescentes. 

Portanto, a dinâmica de cada conselho tutelar é constituída de aspectos 

comuns a todos e de características que respeitam diversidades e espe-

cificidades. Com essa compreensão, procuramos, por meio da discussão 

de casos e de textos teóricos, analisar o cotidiano do conselho tutelar, 

sugerindo reflexões sobre a necessidade de uniformizar as ações que 

configuram a prática do conselheiro e, ao mesmo tempo, respeitar as 

diversidades de cada conselho tutelar.
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