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RESUMO 
 
Este trabalho está construído a partir do referencial teórico da obra de Michel Foucault, da sua 
genealogia e metafísica do poder, e tem como objetivo analisar a construção normativo-
institucional voltada para crianças e adolescentes no Brasil. Parte-se da hipótese de que o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ainda mantém conteúdo menorista, trazendo 
reflexos nas práticas dos operadores da norma. Foram examinadas as categorias foucaultianas 
– poder-direito-verdade – frente à dicotomia presente nos paradigmas conceituais que 
informam o Direito da Criança e do Adolescente, menorista e protecionista. A partir das 
cogitações do poder e do controle, analisou-se o papel das instâncias de contrapoderes sociais 
nas políticas voltadas para crianças e adolescentes, indagando se o Conselho Tutelar é capaz, 
a partir do exercício de suas atribuições legais, de se apresentar como implementador do 
paradigma da proteção integral, considerando sua característica de instância popular 
representativa. Serão apresentadas ao longo da pesquisa as práticas institucionais dos atores 
do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), partindo-se do pressuposto de que as condutas 
perpetradas pelo Poder Judiciário acabam por impor sua autoridade nas ações dos demais 
atores, contaminando com a lógica da criminalização da pobreza a execução das políticas 
públicas de defesa de direitos de crianças e adolescentes. A conclusão nesse ponto é que o 
Juiz da Infância e Juventude não abandonou o protagonismo e a centralidade de atuação 
contida no Código de Menores. Lança-se também a problematização acerca da importância de 
considerar a práxis social e a experiência vivida nos Conselhos Tutelares para uma melhor 
conformação das políticas voltadas para a criança e o adolescente no Brasil. Quanto aos 
aspectos metodológicos foi adotada abordagem interdisciplinar qualiquantitativa pelos 
métodos indutivo e fenomenológico. Utilizou-se as técnicas de levantamento de dados, 
bibliográfico, documental e eletrônico, com análise do arcabouço normativo relacionado à 
matéria, além do cotejamento com pesquisas empíricas produzidas nacionalmente sobre o 
Conselho Tutelar.  
 
Palavras-chave: Criança e adolescente. Proteção integral. Teoria dos poderes. Conselho 

Tutelar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT  
 

This research is constructed from theoretical framework of Michel Foucault’s work, his 
genealogy and metaphysics of power, and aims to analyse the normative-institutional 
construction aimed at children and adolescents in Brazil. It is based on the hypothesis that the 
Child and Adolescent Statute (ECA) still maintain a minority content, bringing reflexes on the 
practices of norm´s operators. The Foucaultian categories - power-right-truth - were 
confronted with the dichotomy present in the conceptual paradigms that inform the Children 
and Adolescent Law, minorist and protectionist. From the cogitations of power and control, 
the role of instances of social counter powers in policies directed at children and adolescents 
was analyzed, asking whether the Guardianship Council is able, from the exercise of its legal 
attributions, to present itself as an implementer of the integral protection paradigm, 
considering its characteristic of representative popular instance. The institutional practices of 
the actors in the Rights Assurance System (SGD) will be presented throughout the research, 
based on the assumption that the conducts perpetrated by the judiciary end up imposing its 
authority on the actions of other actors, contaminating with the logic of the 
criminalization of poverty, the implementation of public policies for the protection of 
rights of children and adolescents. The conclusion at this point is that the Judge of Childhood 
and Youth did not abandon the protagonism and centrality of action contained in the Code of 
Minors. It also introduces the problematization about the importance of considering the social 
praxis and the lived experience in the Guardianship Councils for a better conformation of the 
policies directed towards children and adolescents in Brazil. The problematization of the 
importance of considering the social praxis and the experience lived in the Guardianship 
Councils is also launched for a better conformation of the policies directed towards the child 
and the adolescent in Brazil. Regarding the methodological aspects, a qualitative approach 
was adopted by inductive and phenomenological approaches. Data collection, bibliographical, 
documental and electronic techniques were used, with analysis of the normative framework 
related to the matter, in addition to the comparison with academic and empirical researches 
produced nationally on the Guardianship Council. 
 
 
Key words: 1. Children and adolescents. Integral protection. Theory of powers. Guardianship 
Council. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

RÉSUMÉ 
 

Ce travail est construit à partir d’une base théorique du travail de Michel Foucault, sa 
généalogie et sa métaphysique du pouvoir, et vise à analyser la construction normative-
institutionnelle orientée vers les enfants et les adolescents au Brésil. On part de l'hypothèse 
que le Statut de l'Enfant et de l'Adolescent (ECA) conserve encore un contenu orientée  vers 
l'idée de “mineur”, en apportant des implications  sur les pratiques des opérateurs de la norme.  
Les catégories Foucaultian-pouvoir-droit-vérité ont été vérifié, face à la dichotomie présente 
dans les paradigmes conceptuels qui informent le droit de l'enfant et de l'adolescent, 
protectionniste et orientée  vers l'idée de “mineur”. À partir des cogitations du pouvoir et du 
contrôle, nous avons analysé le rôle des contre-pouvoirs sociaux dans les politiques visant les 
enfants et les adolescents, en indiquant si le Conseil des Gardiens est capable, à partir de 
l'exercice de ses attributions légales, de se présenter comme un exécutant du paradigme de 
protection intégrale, compte tenu de sa caractéristique de l'instance populaire représentative. 
Les pratiques institutionnelles des acteurs du Système d'assurance des droits (SGD) seront 
présentées tout au long de la recherche, en partant du principe que les comportements 
perpétrés par le pouvoir judiciaire finissent par imposer son autorité sur les actions d'autres 
acteurs, contaminant avec la logique de la criminalisation de la pauvreté la mise en œuvre de 
politiques publiques pour la protection des droits des enfants et des adolescents. La 
conclusion à ce stade est que le juge de l'enfance et de la jeunesse n'a pas abandonné le 
protagonisme et la centralité de l'action contenue dans le Code des mineurs. On introduit aussi 
la discussion sur l'importance de considérer la pratique sociale et l'expérience vécue dans les 
Conseils des Gardiens pour une meilleure conformation des politiques destinées aux enfants 
et aux adolescents au Brésil. En ce qui concerne les aspects méthodologiques, une approche 
qualiquantitative a été adoptée par les méthodes d'approche inductive et phénoménologique. 
La collecte de données, les techniques bibliographiques, documentaires et électroniques ont 
été utilisées, avec l'analyse du cadre cadre réglementaire lié à la matière, en plus de la 
comparaison avec les recherches empiriques produites à l'échelle nationale sur le Conseil des 
Gardiens. 
 
Mots-clés: enfant et adolescent. Protection complète. Théorie du pouvoir. Conseil des 
Gardiens.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa se propõe a refletir sobre os paradigmas conceituais que informam o 

Direito da Criança e do Adolescente no Brasil e as práticas que envolvem os operadores do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, norma 

infraconstitucional que substituiu o Código de Menores. A hipótese descrita nesta tese é da 

não aplicação do caráter protetivo das regras do ECA, e que corrobora para a situação de 

exclusão e desigualdade de famílias em situação vulnerabilidade econômica.  

O trabalho tem como referencial teórico a obra de Foucault e sua produção na área do 

governo, poder e lutas sociais. A trajetória da análise demonstrou que o ECA, como 

instrumento do direito, reflete uma verdade menorista e protetiva, com uma pretensão de 

proteção integral. O estatuto, a rigor, não reflete uma única verdade existente na sociedade, e 

mesmo na sua pretensão de transformação, não se revela apto a gerar a mudança, pois, em seu 

conteúdo, traz contradições internas. 

Nesta digressão, a construção normativo-institucional que deu origem às políticas 

públicas voltadas para a criança e o adolescente no Brasil dialoga com o lugar em que as 

instâncias de controle social exercem, ou pelo menos deveriam exercer. A partir dessas 

constatações, a discussão volta seu olhar para a dinâmica de uma dessas estruturas, o 

Conselho Tutelar, que por exigência legal é garantidor de direitos de crianças e adolescentes. 

Portanto, parte-se para uma segunda hipótese levantada neste trabalho, se o Conselho Tutelar 

pode ser caracterizado como uma estrutura de contrapoder social, considerando a categoria 

foucaultiana, e se o órgão é capaz, a partir do exercício de suas atribuições legais, de se 

apresentar como implementador do paradigma da proteção integral. 

Faz parte dos debates a atuação dos demais operadores do ECA e as relações de poder 

que travam com o Conselho Tutelar, especialmente o Poder Judiciário, impondo este último 

sua cultura jurídica e representações próprias acerca da pobreza, intervindo de modo a 

responsabilizar as famílias em uma lógica de “criminalização dos problemas sociais”.  

A escolha do tema justifica-se, pois, desde o ano de 2011 a autora vem direcionando 

suas práticas profissionais e estudos acadêmicos para a área da infância1. Por isso este 

                                                
1 No ano de 2011 a autora foi delegada na 8ª Conferências de Direitos da Criança do Distrito Federal e da 9ª 
Conferência Nacional, ambas por representação universitária, além de delegada na 9ª Conferência Estadual de 
Assistência Social do Rio de Janeiro no ano de 2013, representando o Poder Executivo, tendo sido delegada na 
3ª Conferência Regional LGBT da cidade do Rio de Janeiro, também por indicação do Poder Executivo no ano 
de 2016. Nesses espaços participou ativamente da construção das deliberações finais dos encontros com 
posterior publicação sob a forma de resolução pelos Conselhos de Direitos correlatos. Também auxiliou, a partir 
do ano de 2011, na construção das políticas distritais para crianças e adolescentes como especialista 
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trabalho de finalização do curso de doutoramento em Direito é fruto de pesquisas, reflexões e 

análises de uma práxis de quase 10 (dez) anos dedicados à causa da criança e do adolescente 

no país, com aprofundamento na experiência crítica de uma advogada e pesquisadora atuante 

no Poder Executivo. Numa realidade cada vez mais complexa, construir políticas públicas 

com fundamento em saberes acadêmico-científicos é uma das formas de romper com a 

produção institucional e social movida por interesses particulares e pelo senso comum.  

Como pressuposto desta análise aponta-se que os destinatários do ECA são crianças e 

adolescentes, definindo a norma2 que se trata do grupo etário de indivíduos que vai de zero a 

12 (doze) anos de idade incompletos, nesse caso crianças, e  adolescentes são aqueles entre 12 

(doze) a 18 (dezoito) anos3. A juventude, grupo social regido pela Lei nº 12.852, de 05 de 

agosto de 2013, Estatuto da Juventude, não é objeto do presente trabalho. Considera-se jovem 

para efeitos legais, as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos, sendo 

objeto do ECA e desta análise apenas os jovens considerados adolescentes, por expressa 

disposição legal,  com idades entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos4. Ressalte-se também que 

nesta tese o foco das discussões está nas políticas públicas de proteção de direitos de crianças 

e adolescentes, classificadas como “Políticas de Proteção Especial”, não afastando a 

                                                                                                                                                   
socioeducativa da Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal e como assessora jurídica do Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF). No estado do Rio de Janeiro, em 2013, 
colaborou como assessora técnica da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos 
(SEASDH/RJ), auxiliando na concepção e formulação do Sistema Único de Assistência Social do estado do Rio 
de Janeiro, publicado sob a forma da Lei Estadual nº 7.966, de 16 de maio de 2018, que dispõe sobre a Política 
Estadual de Assistência Social no estado. Nos anos de 2016 e 2017 voltou seu olhar para o Conselho Tutelar, 
atuando como Conselheira Tutelar do município do Rio de Janeiro. Durante o mandato no Conselho Tutelar e 
mesmo após seu término, participou de importantes discussões e contribuiu decisivamente para a 
institucionalização da política pública de fortalecimento dos Conselhos Tutelares na cidade do Rio de Janeiro, 
com destaque para a construção e sistematização do Regimento Interno dos Conselhos Tutelares do Rio de 
Janeiro e participação efetiva para a criação da Frente Parlamentar de Apoio aos Conselhos Tutelares do RJ. No 
ano de 2018 dedicou-se como pesquisadora, doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estácio 
de Sá (PPGD/UNESA) e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), ao 
aprofundamento do estudo e produção técnica e acadêmica acerca da temática.   
2 Art. 2º - caput - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
3 Internacionalmente há variação de posicionamentos sobre os parâmetros etários da infância. Para a Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança de 1989, criança é todo ser humano menor de 18 (dezoito) anos.  Já a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) entende que o período da adolescência se restringe dos 10 (dez) aos 20 
(vinte) anos de idade.  
4 Art. 1º § 1º e 2º - Estatuto da Juventude. Ressalta-e que para a Convenção Internacional dos Direitos da 
Criança de 1989, criança é todo ser humano menor de 18 (dezoito) anos. Já o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, ECA, no caput do seu art. 2º, define criança e adolescente considerando a idade na qual o indivíduo 
esteja, enfatizando que a pessoa até os 12 (doze) anos de idade incompletos é considerada criança, situando-se na 
adolescência quem tenha de 12 (doze) a 18 (dezoito) anos de idade. Já a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
entende que o período da adolescência se restringe dos 10 (dez) aos 24 (vinte e quatro) anos de idade, porém há 
variação de posicionamentos sobre os parâmetros da OMS.  



 21  

importância das demais espécies, mas que não guardam pertinência temática direta com o 

objeto deste trabalho5.   

Metodologicamente, a pesquisa faz sobre o tema uma abordagem qualiquantitativa, 

com natureza de pesquisa aplicada, utilizando as técnicas de levantamento de dados, 

bibliográfico, documental e eletrônico, com análise de pesquisas empíricas já publicadas 

sobre a matéria, considerando nesse último a riqueza do material simbólico trazido pelos 

sujeitos sociais, além do arcabouço normativo relacionado à matéria nacional e localmente, 

quando necessário. Quanto aos métodos de abordagem a eleição foi pelo método indutivo e 

fenomenológico. As reflexões provenientes da banca de qualificação contribuíram para a 

delimitação do objeto da pesquisa e apontaram para as melhores estratégias de 

desenvolvimento do trabalho. A tese tem vinculação temática à área de concentração Direito 

Público e Evolução Social, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 

Estácio de Sá (PPGD/UNESA), adequando-se com a linha de pesquisa Direitos Fundamentais 

e Novos Direitos.      

O caminho percorrido ao longo dos capítulos aponta para os aspectos a seguir. O segundo 

capítulo apresenta o movimento de ruptura teórica, que alterou e remodelou a noção de 

infância, expressa internacional e nacionalmente. Também neste ponto é apresentada a 

cronologia nacional dos paradigmas conceituais que informam o Direito da Criança e do 

Adolescente e os princípios que caracterizam o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

como um microssistema nacional de direitos humanos de crianças e adolescentes. Da mesma 

forma, são apresentadas as políticas públicas para crianças e adolescentes no país, além das 

abordagens conceituais do direito e da ciência política em relação à matéria, sem o condão de 

exaurimento do tema. Por fim, descreve-se a ideia do neo-institucionalismo histórico, 

perspectiva teórica de análise de políticas públicas, considerando o papel desempenhado pelas 

instituições na determinação de resultados sociais e políticos das ações públicas.  

 O terceiro capítulo discorre sobre a teoria do poder na obra foucaultiana. As reflexões 

se concentram nas categorias do poder e controle. Ponto central de cogitação deste trecho do 

trabalho consiste da análise das relações, considerando-se o triângulo (poder-direito-verdade), 

aparecendo o poder como direito na forma do direito que regula a sociedade, e o poder como 

verdade como reflexo dos discursos ou movimentos da própria organização social. Também 

são exibidas as ideias de poder disciplinar e bio-poder, assim como a temática dos últimos 

anos de trabalho de Foucault, onde o autor desloca as discussões de poder para a do governo, 

                                                
5 No segundo capítulo desta tese a classificação das políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente são 
desenvolvidas com maior detalhamento.  
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desenvolvendo uma nova ideia, a governamentalidade. Considerando ser esse o espaço para a 

aposição de conceitos teóricos, é desenvolvida a ideia de “Estado Ampliado”, utilizada por 

Gramsci, especialmente porque o Estado seria, segundo a reflexão de Foucault, o espaço 

onde, em última instância, reside a correlação de forças expressa em leis e políticas públicas, 

adotadas a favor ou contra os interesses da população. A partir dessas reflexões, passa-se para 

a enunciação das categorias dos momentos finais da obra de Foucault, onde aparece o papel 

das resistências em todas as suas dimensões, construindo a concepção de contrapoderes 

sociais. Por fim, são problematizados nesse capítulo exemplos normativos que dialogam com 

a obra de Foucault e que se relacionam diretamente com os paradigmas menorista e 

protecionista.  

   Para o quarto capítulo a argumentação gira em torno do lugar do Conselho Tutelar 

como instância legal e legítima que interfere na dinâmica das políticas de proteção voltadas 

para a infância no Brasil. O primeiro conjunto conceitual a ser aprestado é o Sistema de 

Garantia de Direitos (SGD) composto por atores estatais e sociais, no qual o Conselho Tutelar 

está inserido. Após, retrata-se o desenho normativo-institucional do órgão, com a exposição 

dos seguintes aspectos: processo de escolha de seus membros e atributos institucionais, sendo 

que para o último destacou-se a autonomia e o tipo de vínculo com a Administração Pública. 

Sobre as atribuições e funções do órgão, também foram empreendidas reflexões, 

especialmente quanto à dicotomia entre instância contenciosa não jurisdicional e que exerce 

papel político. A questão que se coloca é como o desenho institucional existente está sendo 

implementado e se tem aptidão para ser considerado órgão de contrapoderes sociais, com 

destaque para as fragilidades sobre as quais se debruça, tendo com pano de fundo as 

percepções foucaultianas. Sem o condão de esgotar a temática e suas possibilidades, enuncia-

se nesse capítulo o case do município do Rio de Janeiro quanto à política de fortalecimento de 

Conselhos Tutelares, destacando-se que nesse ponto, houve dificuldade de acesso a 

informações, especialmente aquelas relativas a fontes documentais que constavam de arquivos 

e relatórios institucionais da gestão municipal e do Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMDCA-RIO) não publicados no Diário Oficial, comprometendo, 

por vezes, uma análise mais apurada. As constantes mudanças na condução da pasta do órgão 

gestor municipal que cuida dos Conselhos Tutelares – Subsecretaria de Direitos Humanos da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SUBDH/SMASDH) – entre 

os anos de 2016 a 2019, acabaram por se configurar em mais uma barreira. Assim, as 

pesquisas documentais foram realizadas a partir da legislação local publicada, atas de 

reuniões, atas de audiências, livros de ocorrências, livros de ata, relatórios de gestão e banco 
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de dados institucionais aos quais a autora teve acesso. Ressalta-se também que os fatos 

narrados relacionados com a experiência profissional da autora, e que apresentam 

informações acerca da práxis, estão apostas nessas fontes documentais. Por fim, são tecidas 

algumas considerações acerca da produção do conhecimento sobre os Conselhos Tutelares.  

O quinto e último capítulo apresenta, sob a perspectiva das categorias da obra 

foucaultiana, argumentos adicionais que possibilitam produzir uma diagnose no campo 

normativo-institucional das políticas públicas de proteção de crianças e adolescentes no 

Brasil. Nesse ponto do trabalho já é possível produzir conclusões parciais da pesquisa. A 

primeira delas é que o ECA, representante do poder como direito, é ambíguo como 

instrumento normativo, materializando a luta interna do poder como verdade representada no 

bojo da sociedade. O diagnóstico para o quadro apontado é que existem causas decisivas para 

sua configuração, dentre elas a indeterminação dos direitos fundamentas, as características do 

sistema politico brasileiro e o elemento cultural, sendo esse último apontado como um dos 

maiores entraves para a efetivação do paradigma protetivo no Brasil. 

A pesquisa chega à conclusão de que o Código de Menores permanece nos 

dispositivos legais do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), caracterizados como 

normas de coerção, contaminando e influenciando as práticas dos atores do Sistema de 

Garantia de Direitos (SGD) que a partir da norma pautam suas ações. Em relação ao Conselho 

Tutelar demonstrou-se que o órgão não cumpre o papel para a qual foi concebido, de ser 

estrutura de contrapoderes sociais implementadora do paradigma da proteção integral no país. 

Por fim, são realizadas digressões acerca da importância do papel formativo emancipador para 

a mudança desse cenário. Também será exposta a necessidade das pesquisas acadêmicas 

contribuírem positivamente no campo da produção do conhecimento jurídico, aproximando a 

dogmática dos problemas sociais.  
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2 PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: PARADIGMAS 

CONCEITUAIS, ESTRUTURA, PRINCÍPIOS E DIRETRIZES  

 
2.1 Os paradigmas conceituais das políticas de proteção de crianças e adolescentes 

 

O reconhecimento do Direito da Criança e do Adolescente como ramo jurídico 

autônomo e interdependente dos demais campos da ciência jurídica ocorreu após 1988 no 

Brasil com a transição paradigmática da Teoria da Situação Irregular para a Teoria da 

Proteção Integral de crianças e adolescentes6. Na perspectiva de Kuhn (2009, p.13), as 

mudanças de paradigma acontecem quando um novo modelo conceitual afeta a estrutura de 

um grupo que atua em um campo determinado, e um pensamento mais antigo pode ir 

desaparecendo gradualmente quando aumenta o número de adeptos desse grupo a se 

converterem ao novo padrão. O marco constitucional protecionista instituiu um novo ramo 

jurídico inovador, que congregou um conjunto de valores, diretrizes, conceitos e regras 

afinados com as diretrizes internacionais. 

García Méndez (1994) afirma que data do século XVIII a construção de um processo 

social que caracteriza a infância como uma categoria ontológica relacionada com o controle 

social, por isso é preciso compreender esse período da vida como construção social, pois tanto 

a criança quanto o adolescente devem ser vistos como seres completos, biopsicossocial, sendo 

necessária a intensificação da interdisciplinaridade nos estudos da infância (NASCIMENTO; 

BRANCHER; OLIVEIRA, 2008, p.13). A categoria controle social, apesar de ser apropriada 

e reconfigurada pelas tradições teóricas das ciências sociais, está relacionada aqui com uma 

perspectiva mais crítica que começou a tomar fôlego a partir dos anos 60 especialmente na 

sociologia, em que a coesão social representa o resultado de práticas de dominação 

capitaneadas pelo Estado ou pelas classes dominantes, nesta linha destacam-se Foucault 

(FOUCAULT, 1987)7 e Mészaros (MÉSZÁROS, 1993)8. 

Nasce também nessa época a construção de categorias sociojurídicas distintas, a 

infância de um lado e os menores de outro. Para a infância, a família e a escola exerciam as 

funções de socialização; já para os menores era necessária a criação de uma instância 

                                                
6 Neste trabalho optou-se pela expressão “teoria” ao invés de “doutrina” por se tratarem de teorias sócio jurídicas 
sendo a expressão “doutrina” empregada para temáticas puramente jurídicas.      
7 Michel Foucault é o teórico por excelência da temática do controle social, se dedicando a estudar os indivíduos 
que o processo de racionalização da modernidade ou excluíam ou consideravam desviantes que precisavam ser 
normalizados.  
8 István Mészaros parte de um referencial marxista, e entende o controle social no mundo capitalista 
contemporâneo como constitutivo da sociabilidade autoritária produzida nas relações sociais que regulam o 
exercício do poder nas relações do Estado com a sociedade. 
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diferenciada de controle social, um Tribunal de Menores, caso a família não conseguisse dar 

conta de suas questões. A Teoria da Situação Irregular nasce a partir dessa perspectiva, sendo 

direcionada para menores abandonados e delinquentes, não tendo como destinatários todas as 

crianças e adolescentes, mas apenas aqueles que provinham de famílias em situação de 

vulnerabilidade social e material, levando-se assim a uma judicialização do problema. Para 

Méndez (1994) a Teoria da Situação Irregular foi gestada mundialmente em um momento 

histórico em que a ideologia dominante era o positivismo filosófico, de origem antropológica, 

que defendia a tese de que os problemas sociais e políticos podiam ser medicináveis, isto é, 

capazes de serem curados. Ao se expandir para a América Latina a partir da década de 20 do 

século passado, a teoria tinha como preocupação principal o “saneamento social” de tipos 

indesejáveis, das crianças com “desvios de conduta”, sendo a lei e o Juiz de Direito os únicos 

capazes de resolver tais problemas.  

Cabe ressaltar que, no ordenamento jurídico brasileiro, a primeira norma que 

considerou a criança e o adolescente como detentores de certos direitos e deveres foi o Código 

Civil de 1916, Lei n° 3.071, de 01 de janeiro de 1916, já que o artigo 4° estabelece que: “o 

nascituro terá seus direitos resguardados”. O Código de Menores incorporou a lógica da 

situação irregular, instituindo o Direito do Menor e o menorismo na sua integralidade, pois se 

tratava de norma que tinha estes como destinatários específicos, identificando-se como 

“menor” a criança ou adolescente proveniente de famílias com carência de recursos materiais.   

A contextualização histórica do atendimento à infância no Brasil pode ser dividida em 

períodos histórico-políticos. O primeiro período pode ser identificado como o período dos 

marcos legais e normatizações (1889-1930), sendo referências o Código Criminal do Império 

de 1830, a Lei do Ventre Livre de 1871, o Código Penal da República de 1890 e o Código de 

Menores de 1927. Os principais atributos da normatização eram a caracterização da infância 

como objeto de atenção e controle do Estado, definindo a regulação estratégias de proteção no 

campo médico-jurídico-assistencial. O Código de Menores tratou, dentre outras questões, da 

repressão a infrações cometidas pelos menores (PEREZ; PASSONE, 2010). 

No entanto, a primeira legislação nacional específica sobre infância foi o Código de 

Menores de 1927, Decreto n° 17.943-A, de 12 de outubro de 1927, com inspiração nas 

normativas do período republicano. A primeira versão do Código de Menores foi organizada 

através do Decreto nº 5.083, de 01 de dezembro de 1926; e que mais tarde, o então Presidente 

Washington Luís, designou José Candido Albuquerque de Mello Mattos, conhecido como o 

primeiro Juiz de Menores do Brasil para a atribuição de sistematizar uma proposta que 

consolidasse toda a produção normativa, o que ocorreu com a publicação do Código de 
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Menores de 1927. A lei classificava as crianças e os adolescentes em 04 (quatro) grupos a 

serem “assistidos” pela norma: crianças de primeira idade (até os 02 anos de idade), infantes 

expostos (de 02 a 07 anos de idade), menores abandonados (menores de 18 anos de idade) e 

menores delinquentes (também menores de 18 anos de idade). A “declaração de abandono 

material ou moral”, faculdade discricionária do juiz, é a coluna vertebral desse momento da 

Teoria da Situação Irregular. O Código de Menores de 1927, mesmo de forma discriminatória 

e incompleta, garantiu à criança e ao adolescente assistência e proteção especializada do 

Estado, já que o “menor em situação irregular” era identificado como uma criança com 

alguma anormalidade, perigoso, estranho ou desviado; uma vez que a normativa visava 

proteger apenas os menores considerados abandonados ou delinquentes, aqueles declarados 

em situação de abandono material ou moral (LIMA; POLI; SÃO JOSÉ, 2017).  

Já a segunda legislação específica foi a Lei n° 6.697, de 12 de outubro de 1979, 

conhecida como Código Militar de Menores de 1979, historicamente inserida no período de 

atendimento à infância conhecido como fase da ditadura militar e da Fundação Nacional do 

Bem-Estar do Menor (1964-1985), sendo que o arcabouço normativo temático nacional 

influenciou diretamente a confecção e aprovação da nova lei, dente eles a criação da 

FUNABEM pela Lei n° 4.513, de 01 de dezembro de 1964, e a Lei n° 5.258, de 10 de abril de 

1967, que decretava a diminuição da idade penal para 16 anos. Outra normativa importante 

para o período foi o Decreto n° 62.125, de 16 de janeiro de 1968, que introduziu no 

ordenamento nacional o Fundo das Nações Unidas para Infância nos Estados Unidos do 

Brasil. As características das normativas produzidas no período foram: reordenamento 

institucional repressivo e contradições entre a realidade vigente e as recomendações das 

Convenções Internacionais sobre o então Direito da Infância (PEREZ; PASSONE, 2010).  

O Código Militar de Menores de 1979 definia os “menores em situação irregular” 

logo em seu art. 2º:  
Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o 
menor:  
I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução 
obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: a) falta, ação ou omissão 
dos pais ou responsável; b) manifesta impossibilidade dos pais ou 
responsável para provê-las;  
Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou 
responsável;  
III - em perigo moral, devido a: a) encontrar-se, de modo habitual, em 
ambiente contrário aos bons costumes; b) exploração em atividade contrária 
aos bons costumes;  
IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos 
pais ou responsável;  



 27  

V - com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou 
comunitária;  
VI - autor de infração penal. 

 

Do Poder Judiciário saiu a proposta do Código de 1979, oriundo da Associação 

Brasileira de Juízes de Menores com origem nas doutrinas da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) e do Instituto Interamericano del Niño, tendo sido aprovado nas 

Comemorações relativas ao Ano Internacional da Criança da Organização das Nações Unidas 

(ONU). Ainda na fase de estudos para a elaboração do Código de 1979, Allyrio Cavallieri 

propôs a eliminação das denominações abandonado, delinquente, transviado, infrator e 

exposto para a rotulação de menores, sugerindo a adoção da expressão “situação irregular” 

para todos os casos em que fosse competente o Juiz de Menores, ou aplicável o Direito do 

Menor (ALENCAR, 1982).      

A nova lei outorgava aos Juízes de Direito um poder quase que absoluto, 

especialmente para o adolescente em conflito com a lei, em que o menor se submetia a um 

processo em  que era considerado mero objeto da análise investigatória, não sendo obrigatória 

a participação de um advogado. Nesse período, a segregação era vista como única solução 

para a situação da delinquência infantil. No Código Militar de Menores de 1979 foi 

incorporada uma teoria intermediária da situação irregular, pois os menores eram 

reconhecidos como destinatários de assistência e proteção especial do Estado quando se 

enquadrassem nas hipóteses do art. 2º, de “estado de patologia social”, por esse motivo alguns 

autores identificam a Teoria da Situação Irregular com o higienismo social, dentre eles se 

destaca Méndez (2000).  

Com o advento da nova lei a “proteção especial” do Estado se dava pelas mãos do 

Juiz de Menores. O menor, mais do que simples titulares formais de direitos básicos, tem-se a 

partir desse marco temporal o início do desenho de um plexo normativo que se desloca do 

eixo como mero sujeito para fins de aplicação da norma, para uma concepção de que seja ele 

titular de direitos específicos, com ênfase nos deveres especiais de proteção.  

A característica fundamental da corrente de pensamento incorporada na referida 

norma era a culpabilização e colocação do menor em uma posição de irregularidade, retirando 

assim, das instituições públicas, a responsabilidade pelo “problema do menor”, especialmente 

se as questões envolviam a exclusão social. Esta opção naturalizava a omissão dos Poderes 

Executivo e Legislativo na proteção dos direitos de crianças e adolescentes, e que levava à 

“judicialização das questões sociais”. Paralelamente, no terreno das práticas institucionais, 

ocorria um reordenamento das políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente, que 
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legitimavam a vigilância e a repressão. A criação da Fundação Nacional do Bem-Estar do 

Menor (FUNABEM), por meio da Lei n° 4.513, de 01 de dezembro de 1964, considerada uma 

instituição de reclusão de menores infratores, é um importante exemplo do cenário da época. 

Todo esse conjunto de ações se afinava plenamente com a lógica de controle social 

identificado com a dominação. 

Concomitantemente à aprovação da legislação menorista e do aparato repressivo no 

Brasil, a partir da década de 709, no plano internacional discutia-se a necessidade de repensar 

a promoção do bem-estar da criança; a regulamentação das Convenções Internacionais 

editadas desde a década de 50; e a instituição de diretrizes para o “jovem infrator”, uma vez 

que alguns países, inclusive o Brasil, estavam adotando regulações em contradição às 

recomendações anteriormente editadas pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

Internacionalmente, foi em 1959 que os direitos relativos à infância ganharam maior 

amplitude10, com a Declaração Universal dos Direitos da Criança, adotada pela Assembleia 

das Nações Unidas de 20 de novembro de 1959 (ONU, 1959) e ratificada pelo Brasil por meio 

do art. 84 - inciso XXI, da Constituição de 1946, tendo em vista o disposto nos arts. 1º da Lei 

nº 91, de 28 de agosto de 1935, e 1º do Decreto nº 50.517, de 02 de maio de 1961. A norma 

foi um marco para a proteção dos direitos de crianças e adolescentes, pois de forma expressa 

impunha a necessidade de proteção e de cuidado especial, devendo, ainda, serem amparados 

por legislação apropriada em âmbito nacional11, “a criança passa a ser considerada, pela 

                                                
9 As discussões resultaram nas “Regras mínimas uniformes para a administração da justiça de menores 
(conhecidas como Regras de Beijing), que o Conselho Econômico e Social apresentou no Sétimo Congresso, 
celebrado em Milan em agosto e setembro de 1985 e aprovadas no dia 6 de setembro de 1985 pelo Sétimo 
Congresso, que havia recomendado a Assembleia Geral para a sua aprovação. A Assembleia aprovou as Regras 
em 29 de novembro de 1985 e as incluiu em um anexo à Resolução 40/33. O documento dispõe sobre os 
princípios para a “juventude infratora” e sua família, trazendo definições de “jovem”, “infração”, “jovem 
infrator”, Justiça da Infância e da Juventude e institucionalização, é importante ressaltar que o documento não foi 
ratificado pelo Brasil, e que as principais regras das Nações Unidas sobre a Justiça Juvenil, são instrumentos 
não-vinculantes para o legislador pátrio, uma vez que não foram ratificados formalmente. Sobre os marcos legais 
internacionais do “jovem infrator” ver: CREPOP, 2015. 
10 Remonta ao ano de 1875 o precedente para o reconhecimento dos direitos da criança e do adolescente 
mundialmente. O caso Marie Anne foi travado em Nova Iorque, e ganhou repercussão pela opinião pública da 
época pois os Estados Unidos não possuíam legislação específica para proteção da infância, sendo os pais 
considerados “proprietários” dos filhos e por isso poderiam castigá-los da forma que achassem mais conveniente, 
quando o caso foi levado ao conhecimento da justiça americana, a ação foi ajuizada pela Sociedade para a 
Proteção dos Animais de Nova Iorque e a menina afastada dos pais por conta das agressões (VANNUCHI; 
OLIVEIRA, 2010). 
11 A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, com a dignidade 
passando a ser reconhecida a todos os membros da família humana, foram assegurados a seus integrantes direitos 
iguais e inalienáveis, nesse momento a criança e o adolescente passam a ser considerados internacionalmente, 
pela sociedade e pelo legislador, indivíduos detentores de direitos, deixando de serem tratados como meros 
sujeitos passivos, objeto de decisões de outrem (ou seu representante legal), sem qualquer capacidade para 
influenciarem a condução da sua vida, e passaram a ser vistos como sujeitos de direitos, ou seja, como sujeitos 
dotados de uma progressiva autonomia no exercício de seus direitos em função da sua idade (LIMA; POLI; SÃO 
JOSÉ, 2017). 
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primeira vez na história, prioridade absoluta e sujeito de direito, o que por si só é uma 

profunda revolução” (MARCÍLIO, 1998), no documento foi desenvolvido o “Princípio do 

Interesse Superior da Criança”, destacando-se os cuidados especiais em decorrência de sua 

situação peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

Na América Latina12 também ecoaram os debates internacionais em torno de um 

novo paradigma normativo para que os países reconhecessem socialmente crianças e 

adolescentes como agentes sociais e indivíduos em processo de desenvolvimento. No Brasil, 

as disputas político-ideológicas da década de 80 pela redemocratização do país, envolviam 

também a adoção de um novo padrão político, jurídico e social para a infância, para que 

crianças e adolescentes passassem a receber maior proteção do Estado, tornando-se alvo de 

amparo integral e prioritário por parte da família, do Estado e da sociedade.    

Fruto das discussões  internacionais, e tendo como referência a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção 

sobre os Direitos da Criança em 1989, considerada a Carta Magna para as crianças de todo o 

mundo, o documento foi adotado em 20 de novembro de 1989 pela Resolução nº L. 44 

(XLIV) da Assembleia Geral das Nações Unidas, e enuncia um amplo conjunto de direitos 

fundamentais – os direitos civis e políticos, e também os direitos econômicos, sociais e 

culturais – de todas as crianças, bem como as respectivas disposições para que sejam 

aplicados. A Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) é o instrumento de direitos 

humanos mais aceito na história universal, ratificado pela quase totalidade dos Estados do 

mundo. A normativa internacional é conhecida não somente como uma declaração de 

princípios gerais; pois quando ratificada representa um vínculo jurídico para os Estados que a 

ela aderem, os quais devem adequar as normas de direito interno às da convenção para a 

promoção e proteção eficaz dos direitos e liberdades de crianças e adolescentes dos países 

signatários (MATTIOLI; OLIVEIRA, 2013).  

No Brasil, a Convenção foi adotada por meio do Decreto nº 99.710, de 21 de 

setembro de 1990, sendo ratificado pelo Congresso Nacional em 14 de setembro de 1990, por 

meio do Decreto Legislativo n° 28. A CDC tem papel pedagógico, já que ao reafirmar os 

direitos fundamentais de crianças e adolescentes, facilitará sua utilização em qualquer 

programa de conscientização, mobilização, educação e capacitação, envolvendo-os. A 

obrigação dos Estados partes em concretizar os direitos das crianças também está descrita no 

art. 27 da Convenção, que deverão adotar, dentro das condições existentes, medidas 

                                                
12 Destacando-se os autores: Emílio Gárcia Méndez, Mary Beloff e Daniel O’Donnell. 
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apropriadas a fim de ajudar a família a tornar efetivo o direito da criança a um nível de vida 

adequado (O’DONNEL, 2007). 

Internamente, considerando a cronologia e cenário político-histórico do Brasil, em 

plena ditadura militar, as mudanças eram dificultadas, mas não impediu que os mais variados 

setores políticos e sociais criticassem a Teoria da Situação Irregular contida no Código de 

Menores desde a sua concepção. Nogueira (1998, p.4-5) destaca que quando foi discutido o 

Código de Menores, o Senador José Lindoso, em parecer sobre o projeto, de autoria do 

Senador Nelson Carneiro, salientava que:  

 

[...] dentro desse contexto, o menor deve ser considerado como vítima de 
uma sociedade de consumo, desumana e muitas vezes cruel, e como tal deve 
ser tratado e não punido, preparado profissionalmente e não marcado pelo 
rótulo fácil de infrator, pois foi a própria sociedade que infringiu as regras 
mínimas que deveriam ser oferecidas ao ser humano quando nasce, não 
podendo, depois, agir com verdadeiro rigor penal contra um menor, na 
maioria das vezes subproduto de uma situação social anômala. Se o menor é 
vítima, deverá sempre receber medidas inspiradas na pedagogia corretiva.  

 

O principal pleito dos críticos do paradigma menorista era a incorporação 

constitucional-normativa do novo paradigma protetivo, da Teoria da Proteção Integral, 

adotado pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989. O momento pré-

constituinte de 1987 foi a oportunidade histórico-política para novos olhares acerca das 

concepções e práticas acerca da infância no Brasil, a mudança de referencial, consubstanciado 

na substituição do paradigma normativo e institucional menorista para o protetivo, 

possibilitou a substituição do Direito do Menor para o reconhecimento do Direito da Criança 

e do Adolescente como novo ramo jurídico, tendo como fundamento a Teoria da Proteção 

Integral. Os paradigmas conceituais e normativos que envolvem a criança e o adolescente no 

Brasil podem ser resumidos em três grandes escolas de pensamento, pois assim como 

Custódio (2008)13, reconhecemos uma Teoria Intermediária da Situação Irregular.  

 
1ª) Teoria ou Doutrina da Proteção Integral – partindo dos direitos das 
crianças, reconhecidos pela ONU, a lei asseguraria a satisfação de todas as 
necessidades das pessoas de menor idade, nos seus aspectos gerais, 
incluindo-se os pertinentes à saúde, educação, recreação, profissionalização, 
etc. 
2ª) Teoria ou Doutrina do Direito Penal do Menor – somente a partir do 
momento em que o menor pratique ato de delinquência interessa ao direito.  

                                                
13 O autor se utiliza da histórica exposição do jurista Ubaldino Calvento no I Congresso Ibero-Americano de 
Juízes de Menores realizado na Nicarágua no ano de 1979. 
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3ª) Teoria ou Doutrina intermédia da Situação Irregular – os menores são 
sujeitos de direito quando se encontrarem em estado de patologia social, 
definida legalmente. 
 

O quadro14 a seguir descreve a comparação entre elementos principais dos 

paradigmas conceituais e normativo da Teoria da Situação Irregular e da Teoria da Proteção 

Integral. 

 
Quadro 1. Quadro Sinótico Resumido Comparativo entre a Lei nº 6.697/79 (Código de 
Menores e Política Nacional do Bem-Estar do Menor) e a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente).  

ASPECTO ANTERIOR       
(Código de Menores) 

ATUAL  
(ECA) 

Doutrinário Situação Irregular Proteção Integral 

Caráter Filantropia / Repressão Política Pública 

Fundamento Assistencialista Direito Subjetivo 

Centralidade Local Judiciário Município 

Competência Executória União/Estados Município 

Decisório Centralizador Participativo 

Institucional Estatal Cogestão com a Sociedade Civil 

Organização Piramidal /Hierárquica Rede 

Gestão Monocrática Democrática 

Fonte: BRANCHER (2000, p.126).  
  

O primeiro conjunto de valores da Teoria da Proteção Integral já aparece na 

Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959, trazendo como princípios 

fundamentais ao desenvolvimento sadio de crianças e adolescentes: 1) o reconhecimento de 

direitos sem distinção ou discriminação; 2) a proteção especial; 3) a identidade e a 

nacionalidade; 4) a proteção à saúde e à maternidade, 5) à alimentação, à habitação, à 

recreação e à assistência médica; 6) ao tratamento e aos cuidados especiais à criança 

incapacitada; 7) ao desenvolvimento sadio e harmonioso com amor e compreensão com a 

proteção da família, da sociedade e das autoridades públicas; 8) à educação; 9) o melhor 

interesse da criança; 10) a primazia de socorro e proteção; 11) a proteção contra quaisquer 

                                                
14 O quadro foi visualizado na Palestra “A Nova Gestão Frente à Efetivação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente - O CDCA e a formulação de políticas públicas para a infância e a adolescência no Distrito 
Federal”, apresentada pelo Promotor de Justiça Otto de Quadros por ocasião do Seminário do Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, realizado em 04 de março de 2009 no Auditório da 
Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, utilizando o quadro comparativo elaborado por Brancher 
(2000).  
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formas de negligência, crueldade e exploração e 12) a proteção contra atos de discriminações 

raciais, religiosas ou de qualquer outra natureza (CUSTÓDIO, 2007).    

Nacionalmente, a Teoria da Proteção Integral já vinha permeando as discussões em 

torno do tema da criança e do adolescente desde a década de 80. O período foi marcante no 

Brasil, pois coincidiu com a pluralização dos movimentos sociais, que passaram a abranger 

novas temáticas, como a questão da criança e do adolescente, mulheres, negros, idosos e do 

meio-ambiente. Uma importante manifestação dessa articulação foi o Movimento Diretas-Já, 

que abriu caminho para a abertura política e para a convocação da Assembleia Nacional 

Constituinte (ANC) de 1987. A pluralização também ocorreu no campo da defesa dos direitos 

da infância, com destaque para o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua 

(MNMMR) criado em 1985, e o Fórum Nacional Permanente de Entidades Não-

Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum DCA) ocorrida 

em março de 1988. No início do ano de 1988 destacou-se também a criação da Seccional 

Brasileira da Defesa Internacional da Criança (DCI), da Frente Nacional de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente formada por dirigentes municipais, do Fórum Nacional 

dos Dirigentes Governamentais das Entidades Executoras da Política de Promoção e Defesa 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fonacriad) e da Associação Nacional dos Centros 

de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - ANCED (ANCED, 2004). 

No campo governamental existiram iniciativas de afirmação destes mesmos direitos, 

entre estas, a “Campanha Criança e Constituinte”, deflagrada pelo Ministério da Educação, 

decorrente da criação, em 1986, da Comissão Nacional Criança e Constituinte, por meio da 

Portaria Interministerial nº 449/1986, resultante da articulação entre os Ministérios da 

Educação, Justiça, Previdência e Assistência Social, Saúde, Trabalho e Planejamento, 

contando também com a participação de entidades da sociedade civil15. A mobilização reuniu 

também representantes dos ministérios envolvidos, a comissão contava ainda com 

representantes das seguintes organizações: OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, 

Sociedade Brasileira de Pediatria, Federação Nacional de Jornalistas, OMEP/Brasil, UNICEF, 

CNBB/Pastoral da Criança, Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Frente Nacional dos 

Direitos da Criança, Movimento Nacional Meninos e Meninas de Rua. Nos estados foram 
                                                
15 O processo desencadeado pela Campanha resultou na criação do Fórum Nacional Permanente de Entidades 
Não Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA), em março de 1988, que 
surgiu com o objetivo de propiciar uma articulação permanente entre as entidades, com 02 finalidades básicas: 
organizar a participação, ou seja, o lobby na Assembleia Constituinte, e desenvolver ações conjuntas no combate 
à violência contra a infância pobre. O Fórum DCA passou a ser, a partir de 1988 o principal interlocutor da 
sociedade civil para a questão da criança e do adolescente junto ao Congresso Nacional e, também, o catalisador 
e dinamizador da ampla mobilização social pela inclusão da emenda na Constituição Federal (SANTOS; 
TORRES; NICODEMOS; DESLANDES, 2010).  
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criadas Comissões Estaduais com composição semelhante. No total, mais de 600 (seiscentas) 

organizações governamentais e não governamentais estiveram envolvidas no movimento, 

durante 02 (dois) anos. Em seguida criou-se a Frente Parlamentar Suprapartidária pelos 

Direitos da Criança e, por todo o país, se multiplicaram os Fóruns de Defesa da Criança e do 

Adolescente. No mesmo período, foi assinado pela UNICEF, com o Ministério da Educação, 

um Termo de Acordo de Cooperação Técnica e Financeira. A iniciativa privada teve também 

importante participação neste esforço nacional na campanha, cedendo espaços nas redes de 

televisão, emissoras de rádio e nos jornais (PINHEIRO, 2004).   

Na ocasião da ANC 87, não obstante o debate nacional acima indicado, não se podia 

identificar um bloco de ideias e valores unânimes sobre o tema da infância, o que resultou em 

discussões que objetivaram transpor essa já corrente discussão sobre a situação de vida e 

desenvolvimento das crianças para uma linguagem que cuidasse de seus direitos na sociedade. 

Nesse estágio do processo constituinte, a “Campanha Criança e Constituinte” acima referida, 

com abrangência nacional, teve o escopo de gerar mobilização e mais consciência social sobre 

a criança e o adolescente. Isso resultou na produção em 10 (dez) meses, em todas as unidades 

da Federação, de propostas para a Constituinte na área da criança e do adolescente. 

 Já na área da saúde, a VIII Conferência de Saúde realizada em 1986, reuniu 

acadêmicos, profissionais da área, sindicatos e o movimento social, sendo que seu relatório 

final foi base para o capítulo correspondente na Constituição Federal de 1988, resultando na 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS), com a ruptura inédita com a história das políticas 

sociais brasileiras ao garantir o acesso à saúde como direito social universal. 

Comparativamente à área da saúde, a I Conferência Nacional dos Diretos da Criança e do 

Adolescente aconteceu no ano de 1995, em Brasília, com o tema “Crianças e Adolescentes 

Prioridade Absoluta”, e teve poucos registros, mas suas discussões e debates serviram de base 

para a publicação da Resolução nº 42 do CONANDA, de 13 de outubro de 1995 (BRASIL, 

2004), que aprova as diretrizes nacionais para a política de atenção integral à infância e à 

adolescência nas áreas de saúde, de educação, de assistência social e de trabalho para a 

garantia de direitos (REDE BRASIL DE DIREITOS HUMANOS, 2006). 

A I Assembleia Nacional do Fórum DCA foi considerada o momento inicial da 

articulação para o encontro de vários segmentos organizados de defesa da criança e do 

adolescente no Brasil, que concomitantemente com a “Campanha Criança e Constituinte”, 

firmaram as bases para a construção do documento nacional "Criança e Constituinte”, com 

propostas construídas pela militância política de esquerda em interlocução com a sociedade 
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civil16. O Fórum Nacional Permanente de Entidades Não-Governamentais de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum DCA) foi institucionalizado ainda durante o 

trabalho da Constituinte, em março de 1988 e teve como primeira meta o sancionamento do 

ECA e deu continuidade às suas ações no acompanhamento da implantação do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), com o objetivo permanente 

de articular, apoiar e qualificar a participação da sociedade civil neste conselho (PORTAL 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 2017).  

A mobilização social fez nascer dois grupos em torno do tema da infância na 

Constituinte: os menoristas e os estatutistas. Os primeiros defendiam a manutenção do Código 

de Menores, mais conservador, que se propunha a regulamentar a situação das crianças e 

adolescentes que estivessem em situação irregular; já os estatutistas, progressistas, defendiam 

uma grande mudança no código, instituindo novos e amplos direitos às crianças e aos 

adolescentes, que passariam a ser sujeitos de direitos e a contar com uma política de proteção 

integral. O grupo dos estatutistas era articulado e conseguiu incluir suas propostas no texto 

final, tendo representação e capacidade de atuação importantes, o que resultou na redação do 

artigo 227 da Constituição de 1988. 

O novo texto tornava constitucional a Teoria da Proteção Integral, pois, segundo 

Nogueira (2010), era um modo peculiar de se interpretar a Convenção Internacional sobre os 

Direitos da Criança e toda a normativa internacional pertinente na época, concretizando um 

esforço de sistematização doutrinária à época da criação do ECA, prevalentemente latino-

americana, embasadora daquele novo Direito da Criança. A proteção integral foi em boa 

porção, incorporada no conjunto preceitual enunciado pela nova Constituição de 1988 no art. 

227, representando que a criança e o adolescente seriam incluídos socialmente nas políticas 

públicas, em detrimento do tratamento como mero objeto de intervenção. Estabeleceu a 

norma constitucional que tanto crianças quanto adolescentes devem ser considerados sujeitos 

                                                
16 Na ocasião foram estudadas 18 atas de reuniões da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, sendo a 1ª 
Reunião realizada no dia 07/04/1987 e a 18ª Reunião realizada no dia 22/05/1987. As propostas do documento 
"Criança e Constituinte” foram: 1) Reformas políticas, econômicas e sociais compatíveis com a dignidade 
humana que estanque o fluxo de abandono da infância. [...]; 2) Criação da Justiça de Menores, a nível federal, à 
semelhança da Justiça Militar, Eleitoral e Trabalhista; 3) Revisão e reformulação do Código de Menores, 
transformando-o em efetivo instrumento tutelar do menor; 4) Revisão e reformulação da lei que institui o salário-
família, tornando eficaz instrumento de proteção à criança; 5) Elevação da idade de 12 para 14 anos para o início 
da vida profissional normal, sem que seja descartada a possibilidade de sua elevação para 16 anos, quando as 
condições socioeconômicas do país o permitirem; 6) Manutenção de idade de 18 anos para imputabilidade 
criminal; 7) Compatibilização das leis trabalhistas com os direitos da criança e os demais dispositivos incluídos 
na nova Constituição; 8) Introdução de dispositivos que representem amparo efetivo à criança e reformulação 
dos existentes (ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1987, p. 168). 
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de direitos, e que, em função da condição peculiar de desenvolvimento em que se encontram, 

têm prioridade na efetivação de seus direitos.     

O Constituinte de 1987 buscou tutelar os direitos humanos reconhecidos universal e 

internacionalmente, chamando ao Poder Legislativo a responsabilidade de criação normativa 

que protegesse sujeitos de direitos representados por novos atores sociais até então não 

reconhecidos, como foi o caso das crianças e adolescentes. Os autores17 que escreveram sobre 

esse momento histórico para a infância nacional são unânimes em apontar que até antes da 

Constituição de 1988, os textos constitucionais pretéritos não incorporaram o princípio da 

universalização de direitos para a criança e o adolescente, bem como não consideravam a sua 

condição peculiar de pessoas em desenvolvimento (PINHEIRO, 2004). 

A Constituição de 1988, no art. 227, sensível a esse quadro incorporou, ainda que 

não integralmente, a Teoria da Proteção Integral, fruto da pressão político-social à época da 

Constituinte, especialmente quanto à adequação das normas nacionais às diretrizes 

internacionais. Assim como o texto constitucional, a norma que veio regulamentá-lo nas 

questões que tratavam da criança e do adolescente, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que reproduziu a diretriz constitucional para 

formar um microssistema autônomo ambíguo, o Direito da Criança e do Adolescente 

(ROMÃO, 2016). 

Pilatti (2008) ao descrever os partidos políticos que fizeram parte da Constituinte, 

aponta que a disputa entre o bloco progressista – constituído pelos partidos PCB, PCdoB, 

PDT, PSB e PT, bem como pela “esquerda” do PMDB – e o bloco regressista – integrado 

pelo PDS, PFL, PL, PDC, PTB e pela fração tradicionalista do PMDB, resultou em uma 

Constituinte majoritariamente conservadora, mas como os progressistas exploraram bem as 

brechas procedimentais, aponta, conseguiram incluir na agenda constitucional temas e 

propostas do seu interesse, exatamente como foi na temática da criança e do adolescente, não 

obstante o auxílio da pressão social por meio das emendas populares, produzindo um texto 

evasivo, amplo e que, formalmente, tutelasse todas as crianças e adolescentes do país. 

Entre os partidos que participaram da ANC 87, o tema da infância e da adolescência 

não era uma prioridade, com exceção do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB), que a elegeram como primeiro compromisso, mas a pressão 

social para a participação dos movimentos sociais e da sociedade civil foi tamanha, que além 

dos parlamentares e dos partidos políticos, a sociedade participou das discussões nas 

                                                
17 Com destaque para: García Méndez (1984), Costa (1992) e Costa, et al. (1989). 
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Subcomissões das Comissões Temáticas, que reuniram integrantes de ONGs, especialistas, 

entidades religiosas, e população em geral, na condição de convidados.  

Uma análise dos anteprojetos aponta que o primeiro texto, fruto do Anteprojeto 

Constitucional da “Comissão dos Notáveis” ou “Comissão Arinos”, mantém o paradigma da 

situação irregular, em especial o art. 373, que se refere ao “direito a especial proteção da 

sociedade e do Estado”, para os “menores”, “particularmente os órfãos e os abandonados”18. 

Já o segundo texto legal, apresentado pela Comissão de Sistematização de 26 de junho de 

1987, da mesma forma que na “Constituição dos Notáveis”, manteve o paradigma da situação 

irregular, em especial, neste caso, o art. 426, o qual, especificamente, afirma que “É dever do 

Estado e da sociedade proporcionar ao menor assistência especial, caso esteja em situação 

irregular”. Quanto às emendas populares (EP) sobre a temática da criança e do adolescente 

somaram-se um total de 06 (seis), na ocasião ficaram conhecidas a “Emenda Popular (EP) 

Criança e Constituinte”, que reivindicava direitos básicos para a criança e o adolescente e foi 

fruto de quantidade recorde de assinaturas populares. Duas outras emendas, “Direitos da 

Criança e do Adolescente” e “Criança, Prioridade Nacional”, provocaram mudanças no 

Anteprojeto de Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização, já que a proposta 

apresentada desagradou as entidades de defesa, tendo sido estas proposições incorporadas ao 

texto definitivo (ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1993).  

                                                
18 O processo constituinte teve início com a edição do Decreto nº 91.450, de 18 de julho de 1985, que  instituiu a 
Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, também denominada “Comissão dos Notáveis”, ou “Comissão 
Arinos”, presidida por Afonso Arinos de Mello Franco, que elaborou um anteprojeto constitucional, tendo sido 
entregue ao Presidente da República em 18 de setembro de 1986, o anteprojeto Constitucional elaborado pela 
Comissão Provisória de Estudos Constitucionais (CEC), foi publicado no Suplemento Especial ao nº 185 do 
DOU, de 26 de setembro de 1986, mas por questões políticas não foi enviado à Assembleia Constituinte, tratou-
se de documento inicial para que os Constituintes não começassem do zero. Em 02 de fevereiro de 1987, o 
Deputado Ulysses Guimarães, foi eleito Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, sendo que os 559 
constituintes distribuíram-se, inicialmente, em 24 Subcomissões temáticas, sendo as Comissões Temáticas: 
Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher; Comissão da Organização do Estado; 
Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo; Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e 
Garantia das Instituições; Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças; Comissão da Ordem 
Econômica; Comissão da Ordem Social; Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e 
Tecnologia e da Comunicação e Comissão de Redação; além da Comissão de Sistematização. A Comissão da 
Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, possuía as seguintes 
Subcomissões: Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes; Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da 
Comunicação; e Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso. O primeiro Anteprojeto foi apresentado pela 
Comissão de Sistematização em 26 de junho de 1987 ao Presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Até a 
aprovação final, o Projeto da Comissão de Sistematização foi debatido e discutido pelos constituintes 
exaustivamente, em janeiro de 1988 iniciou-se a votação em Plenário do primeiro turno do Projeto "A", da 
Comissão de Sistematização e das suas respectivas emendas, em abril de 1988 foi instalada a Comissão de 
Redação, já em julho de 1988 foi entregue ao Presidente da ANC a nova redação do Projeto "B" com 322 artigos 
dos quais 245 eram disposições permanentes e 77 transitórias, o texto resultante constituiu o Projeto "C" com 
313 artigos dos quais 244 eram disposições permanentes e 69 transitórias, em setembro de 1988 foi votada e 
aprovada em Plenário a redação final do Projeto "D" contendo 315 artigos dos quais 245 eram disposições 
permanentes e 70 transitórias, em 05 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição da República Federativa 
do Brasil, sobre ver: (TAVARES, 1991, p. 81); e (ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1987-1988).   
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Durante o processo constituinte tiveram destaque outras duas emendas populares. A 

primeira delas foi a “Criança e Constituinte”, fruto da “Campanha Criança e Constituinte”, 

com o objetivo de adequar o Projeto da Constituição Federal produzido pelo grupo de centro-

direita, denominada “Centrão”, pois o texto aprovado, segundo representantes das entidades 

da sociedade civil, mantinha o paradigma da situação irregular e estavam distante dos ideais 

desejados pelas agentes sociais e organizações envolvidas nas mobilizações. A Emenda 

“Criança e Constituinte” recolheu 250 mil assinaturas de eleitores, número muito maior do 

que as 30 mil exigidas pelo Regimento da Constituinte; juntamente com ela foi entregue um 

abaixo-assinado com mais de um milhão de assinaturas, em grande parte de crianças, 

adolescentes e jovens. Já a segunda foi identificada como “Criança: Prioridade Nacional”, 

subscrita por 70.324 eleitores e apresentada pelas entidades: Confederação Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Federação Nacional das 

Sociedades Pestalozzi (FENASP), Movimento Nacional Meninos e Meninas de Rua 

(MNMMR), Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Criança (FNDDC) e Serviço Nacional 

Justiça e Não-Violência (ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1987-1988). As 

duas emendas populares foram reunidas em uma só emenda de Plenário, assinada pelos 

deputados Robson Marinho e Nelson Aguiar, e graças a um acordo de lideranças, foi 

aprovada, dando origem aos artigos 204 e 227 da Constituição de 1988 (SANTOS, et al., 

2010). 

Uma análise comparativa dos textos constitucionais permite constatar a dicotomia no 

plano do texto original produzido pelos parlamentares constituintes, das emendas populares 

advindas da sociedade civil organizada e o texto constitucional final aprovado, fruto de 

acordos constitucionais possíveis, apontando um distanciamento entre o produto legislativo 

final de um lado, e o pensamento social brasileiro, de outro. As discussões no bojo da 

Assembleia Constituinte de 1987 demonstraram concepções de proteção em articulação com 

outras que defendiam o controle e o disciplinamento no campo da infância. Pelos discursos 

dos parlamentares, percebia-se preocupação com a proteção da criança e do adolescente para, 

no futuro, contribuírem na construção da nação, evitando que incorressem na delinquência, 

além de destacarem os perigos e prejuízos advindos do cometimento de atos infracionais por 

adolescentes, e a ineficácia do atendimento institucional. Pinheiro (2004) aponta as 

dissonâncias no texto constitucional ao analisar as representações sociais da criança e do 

adolescente na Assembleia Constituinte 1987 de acordo com pesquisa empírica liderada por 

ela.  
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O art. 227 da Constituição Federal de 1988, contêm princípios abertos incluídos por 

força das pressões dos grupos progressistas-garantistas-estatutistas - Proteção Integral e 

conservadores-repressivos-menoristas - Situação Irregular, e o texto final aprovado 

incorporou interesses de ambos os grupos representativos. Num olhar mais atento infere-se 

que a primeira parte do texto repete, inclusive, dispositivos da Convenção sobre os Direitos da 

Criança em 1989, em total concordância com a Teoria da Proteção Integral. Já a segunda parte 

do texto está em consonância com o nono princípio da Declaração Universal dos Direitos da 

Criança, de 20 de novembro de 1959, “proteger crianças e adolescentes de qualquer atitude 

negligente, cruel e de exploração”, que apesar da roupagem protetiva, abriu margem para o 

legislador ordinário, sob o argumento de “proteção”, incluir normas de conteúdo coercitivo-

repressivo no ECA, produzindo dispositivos legais voltados para a infância pobre, 

potencialmente perigosa e moralmente abandonada, legitimando práticas institucionais e 

sociais voltadas para a criança e o adolescente fundadas na repressão. De acordo com esse 

cenário, a judicialização vem sendo a última instância na definição das pautas constitucionais 

colocadas para a agenda futura (VALLE, 2011). 

A Teoria da Proteção Integral, incorporada no Brasil com ressalvas a partir do marco 

constitucional, traz uma nova concepção, pois compete ao Estado assumir e oferecer serviços 

básicos de atendimento, não mais, portanto, segundo critérios permeados pela 

responsabilização individual e familiar (MACHADO, 2011), mas a introdução no texto 

constitucional, e posteriormente na legislação infraconstitucional, de conceitos jurídicos 

indeterminados como “negligência”, que permitem ao intérprete uma discricionariedade tão 

ampla ao ponto das decisões judiciais que envolvem a interpretação das normas de coerção, 

entrarem em colisão com a Teoria da Proteção Integral19. Outro ponto que merece atenção no 

                                                
19 Desde que foi criado o Módulo Criança e Adolescente (MCA) do Sistema de Notificações do Ministério 
Público, o Ministério Público estadual consolida, duas vezes ao ano, os dados relativos à população infanto-
juvenil acolhida no estado do Rio de Janeiro. O Censo do MPRJ se constitui de dois Censos anuais, 
consolidando informações nos meses de junho e dezembro, diferentemente do Censo SUAS, que mensura a 
oferta de serviços socioassistenciais uma vez ao ano, utilizando, habitualmente informações referentes ao mês de 
agosto.  
O mapeamento feito pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro através dos Censos da população 
infanto-juvenil em unidades de acolhimento institucional no estado do Rio de Janeiro, efetuado pelo Sistema de 
Notificações do Ministério Público estadual, é um importante indicativo da atuação do Poder Judiciário em 
conflito com a Teoria da Proteção Integral, especialmente porque os 10 (dez) principais motivos que tem levado 
crianças e adolescentes a serem acolhidos no estado do Rio de Janeiro nos últimos 05 (cinco) anos, desde que os 
Censos bianuais do MCA/MPRJ passaram a monitorar os casos, pelo menos 18 (dezoito) categorias já foram 
listadas como motivos para o acolhimento, os dados de 2008 a 2012 demonstram que a categoria “negligência”, 
apesar da flutuação, ultrapassa 25% dos casos referidos em 04 (quatro) dos Censos do MPRJ.  
O Módulo MCA (Módulo Criança e Adolescente) do Sistema de Notificações do Ministério Público é “um 
sistema destinado a atender todos os órgãos da rede de proteção da criança e do adolescente envolvidos com as 
medidas de acolhimento, que podem trabalhar integrados on line pela busca do direito à convivência familiar.”, 
conforme informação disponível no site do MPRJ na internet (MPRJ, 2012). 
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texto final do art. 227 da Constituição de 1988 é a delegação de responsabilidades 

governamentais, agora divididas entre família e sociedade. Esta nova visão serviu aos 

interesses do Estado, o último com deveres para com a infância brasileira depois que família e 

sociedade falharam, o que legitima a intervenção, inclusive judicial, na vida das famílias, 

especialmente as mais pobres.  

É preciso compreender a redação do art. 227 sob a perspectiva do significado social e 

político dos textos constitucionais, base para a formulação da tese da Constituição como 

fórmula de compromisso dilatório, na mesma linha defendida por Vilhena (2013), que 

desenvolveu a ideia de “resiliência constitucional”, pensada em função dos interesses 

contrapostos no momento da ANC de 1987, que transformaram a Constituição de 1988 em 

um “compromisso maximizador”, possibilitando a constante atualização de seu projeto sem 

erosão de sua estrutura, ao longo do tempo, já que a concorrência entre valores morais e 

políticos estatutistas e menoristas, permeou as discussões no âmbito da ANC de 1987. Para o 

autor, a Constituição de 1988 foi fruto de intenso processo de conciliação entre forças 

políticas, permitindo uma transição sem rupturas, característica de ordens assimétricas, em 

que novas instituições buscam simultaneamente preservar o poder e ceder a demandas sociais 

em troca de lealdade a um novo pacto político.     

A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em pleno contexto do 

neoliberalismo, foi uma resposta ao esgotamento histórico, jurídico e social do Código de 

Menores, mas a nova normativa, assim como o texto constitucional, mantiveram a 

ambivalência entre menoristas e estatutistas, pois deram uma nova roupagem aos mesmos 

princípios de controle sociopenais contidos no menorismo, deixando para o Poder Judiciário a 

função discricionária de incorporação das teorias ao caso concreto (OLIVEIRA; SILVA, 

2011). 

 

2.2 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990: 

microssistema de direitos humanos de crianças e adolescentes e seus metaprincípios  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente está sustentado sob uma diretriz 

principiológica que propõe um alinhamento conceitual para a construção do microssistema 

jurídico, a abertura e generalidade dos princípios permite um maior grau de abstração por 

parte do intérprete, possibilitando regular com mais dinamismo as situações da realidade 

apresentadas. Sob esse aspecto, a utilização dos princípios passa por uma reflexão sobre todos 

os valores do ordenamento posto para além da rigidez das regras. A observância dos 
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princípios leva a uma reflexão sobre como se dará sua aposição, para que a vagueza não dê 

margem a inseguranças e falta de parâmetros objetivos no campo prático; para Quintana 

(1998) é exatamente essa generalidade e abstração que imprimem direção no pensamento do 

aplicador aos princípios.  

O ECA contém regras cogentes orientadas pelos metaprincípios da prioridade absoluta 

e melhor interesse da criança, determinando uma ressignificação para toda a política nacional 

na matéria. Desses decorrem como especificações os princípios da responsabilidade solidária 

da família, sociedade e Estado; prevalência pela convivência familiar e comunitária e da 

gestão compartilhada, democrática e participativa e da municipalização do atendimento.   

A partir do marco constitucional foram lançadas as bases para a criação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), por isso a Comissão de Redação do ECA teve também 

representação de grupos expressivos: o dos movimentos da sociedade civil (tendo o Fórum 

DCA assumido a tarefa de articular a elaboração de um anteprojeto através de mobilização 

social e política), o dos juristas (principalmente ligados ao Ministério Público) e o de técnicos 

de órgãos governamentais (notadamente funcionários da própria FUNABEM) (LORENZI, 

2007).20  

O ECA foi fruto de intensa mobilização da sociedade e teve como principais 

conquistas o reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos próprios, 

dissociados de uma subordinação de qualquer natureza àqueles dos pais, a transparência e o 

controle das ações e processos de decisão que afetam a vida destes cidadãos, o compromisso 

com a efetivação de direitos, com respectiva realocação de recursos e a implementação de 

estratégias necessárias para alcançá-los (TORRES; TATAGIBA; PEREIRA, 2009). A partir 

do ECA, foi substituída a orientação anterior do Código de Menores de reformar e modelar 

repressivamente crianças e adolescentes. A norma é orientada pela diretriz da proteção 

integral com foco na defesa dos direitos de crianças e adolescente e na erradicação de 

qualquer tipo de violação de seus direitos, tratando-se de um microssistema jurídico de 

direitos humanos. 

Basicamente a lei divide-se em dois livros, sendo o primeiro dedicado à proteção dos 

direitos fundamentais à pessoa em desenvolvimento e o segundo que trata dos órgãos e 

procedimentos protetivos. Neste segundo livro constam: a política de atendimento (Título I), 

                                                
20 Apesar do Fórum DCA ter assumido a representação, a militância proveniente dos movimentos da sociedade 
civil também participou ativamente  na construção da atual legislação protetiva: o Movimento Nacional dos 
Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), que surgiu em 1985 em São Bernardo do Campo, e a Pastoral da 
Criança, criada em 1983, em nome da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, envolvendo os 
movimentos sociais da Igreja Católica (LORENZI, 2007).  
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as medidas de proteção (Título II), a prática de ato infracional (Título III), as medidas 

pertinentes aos pais ou responsável (Título IV), o Conselho Tutelar (Título V), o acesso à 

Justiça (Título VI), além de serem tratados também os crimes cometidos contra crianças e 

adolescentes (Título VII). 

 

2.2.1 Prioridade absoluta e melhor interesse da criança  

 

O princípio do melhor ou superior interesse da criança está previsto no art. 3º da 

Convenção dos Direitos da Criança, tenho sido transposto para a Constituição de 1988 e o 

ECA, a Lei nº 12.010, de 03 de agosto de 2009, conhecida como Lei Nacional de Adoção, 

alterou dispositivos do Código Civil e da Lei n. 8.069/1990, concretizando tais metaprincípios 

do ECA pois ratifica e repete os princípios constitucionais e legais, sendo que alguns autores, 

como Fonseca (2015), falam ainda em reavivação dos metaprincípios com a nova lei21.  

Já o princípio da prioridade absoluta está inserido no caput do art. 227 da Constituição 

de 1988, e também em vários outros dispositivos do ECA, indicando que a família, sociedade 

e Estado devem assegurar, prioritária e integralmente a garantia de direitos a esse público, 

dando atenção diferenciada à criança e ao adolescente, rompendo com a isonomia puramente 

formal para estabelecer um sistema de normas que busque uma igualdade material, já que o 

legislador reconheceu a hipossuficiência de crianças e adolescentes22. 

 

2.2.2 Responsabilidade solidária da família, sociedade e Estado 

 

O ECA ao tratar da reponsabilidade solidária quis se referir às esferas de proteção de 

crianças e adolescentes, indicando que a efetivação dos direitos contidos no diploma legal 

passa, necessariamente, pela responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, de acordo 

com o disposto no art. 227 da Constituição Federal e do art. 4º do ECA.  

                                                
21 O art. 100, parágrafo único, inciso IV do ECA, com redação dada pela Lei nº 12.010/2009, ao dispor sobre 
aplicação de medidas protetivas e intervenção com famílias de crianças em situação de risco, orienta as ações 
concretas de toda a sociedade, Estado e família, para que os direitos de crianças e adolescentes sejam atendidos 
sempre pensando no melhor para eles.              
22 O art. 4º-parágrafo único do ECA apresenta deveres da família, sociedade e Estado, que devem ser efetivados 
de forma prioritária, sendo que tais obrigações constituem um rol meramente exemplificativo; o art. 3º do ECA 
determina que todas as oportunidades e facilidades devem ser dadas à criança e ao adolescente para que tenha 
seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social; além da Lei nº 12.010/2009, que no art. 1º, 
§1º, estabelece que as políticas sociais públicas e os órgãos públicos devem priorizar crianças e adolescentes, 
com destinação privilegiada de recursos públicos, apoio e promoção social.         
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A família é a primeira responsável por assegurar a criança e ao adolescente meios para 

o seu pleno desenvolvimento, sendo que o conceito está descrito no art. 25 do ECA. A 

evolução na dinâmica social possibilitou a coexistência de outros tipos de familiares23, sendo 

que o ECA incorporou tais mudanças no parágrafo único do art. 25 e incluiu o conceito de 

família extensa, compreendida como aquela que se estende para além da unidade pais e filhos 

ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente 

convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.  

Ariés (1981) ao discorrer sobre a história da família e da criança na humanidade 

aponta que na família medieval tradicional os laços biológicos é que ligavam as pessoas, já 

que as trocas afetivas e as comunicações sociais eram realizadas fora do seio familiar, 

diferente da família moderna contemporânea que está edificada no afeto. O grupo familiar 

tem o papel de assegurar à criança e ao adolescente a concretização dos direitos fundamentais 

previstos na lei.  

Pereira Júnior (2002) aponta os poderes-deveres dos pais e apresenta seu arcabouço 

legal no Brasil, previsto nos art. 229 da Constituição de 1988, arts 1.630 e arts 1.634 a 1.638 

do Código Civil e no ECA os arts 21, 22, e 129, além do inciso V - art. 229 da CFRB de 1988 

em que os pais tem obrigação de assistir, criar e educar os filho menores. Utilizando as 

referências de Moraes (1984, p. 128), o autor indica que os pais devem atender às 

necessidades dos filhos em três âmbitos de assistência, de acordo com as suas necessidades 

com referência na Constituição de 1988: assistência material (criar), assistência moral 

(educar) e assistência jurídica (assistir). A assistência material será prestada pelos 

responsáveis mediante o cumprimento de deveres voltados à satisfação das necessidades 

físicas da criança ou do adolescente. Desdobra-se nos deveres de criação o sustento e a 

guarda, e por criação entende-se o cuidado relacionado ao desenvolvimento físico do menor, 

incluindo também lazer e recreação, além do zelo, que se traduz por crescimento fisiológico. 

Já o sustento se relaciona aos deveres inerentes às necessidades alimentares e médicas do 

menor, assim como a guarda, que inclui habitação e vestuário. A assistência moral, também 

chamada de assistência pessoal não material, será prestada pelos responsáveis e inclui o dever 

de companhia, pelo qual os pais devem estar próximos do filho dando-lhe a atenção afetiva 

necessária para que sua constituição emotiva seja segura e equilibrada, e o dever de educação, 

que forja a personalidade do indivíduo nas diversas frentes que compõem a pessoa humana: 

                                                
23 Novas formas de pensar a família surgem com a modernidade, destacamos aqui a análise detalhada acerca da 
classificação dos tipos de famílias em três dimensões: estrutura e dinâmica global, relação conjugal e relação 
parental (CANIÇO, 2010).  
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moral, religiosa, intelectual e profissional. E por fim, a assistência jurídica, que será prestada 

pelos responsáveis por meio da representação, assistência stricto sensu, consentimento para 

casamento, nomeação de tutor por testamento ou documento similar, administração dos bens 

do menor e usufruto legal.  

Os dispositivos legais relacionados a cada uma das formas de assistência foram 

identificados por Pereira Júnior (2002, p. 157) em um quadro, conforme se segue.  

 
Quadro 2. Formas de assistência (associação dos diplomas normativos). 
ASSISTÊNCIA MATERIAL ASSISTÊNCIA MORAL ASSISTÊNCIA JURÍDICA 
CF, art. 229: criar CF, art. 229: educar CF, art. 229: assistir 
- Criação: crescimento físico  
- Sustento: cuidado da saúde  
- Guarda: proteção física  

- Companhia  
- Educação  
 

- Representação 
- Assistência stricto sensu 
- Consentimento para casar 
- Nomeação de tutor 
- Administração de bens do 
filho 
- Usufruto legal 

CC: arts. 1.566, IV; 1.634,1  CC: arts. 1.566,IV; 1.634, l e 
II; 1.740, l e 1.747, III  

CC: arts. 1.634, III, IV, V; 
1.689-1.693; 1.741; 1.741, I  

ECA: art. 22  ECA: art. 19  ECA: art. 22, última parte    
 

Existem situações que legitimam a intervenção de atores externos à família, apontadas 

no art. 98, inciso II do ECA, fundamentam a interferência quando se constata "falta, omissão 

ou abuso dos pais ou responsável" prejudicando os direitos das crianças. São situações de 

inobservância dos limites mínimos ou deveres exigidos pela lei, para o exercício livre do 

poder familiar, autorizando a intervenção da sociedade civil e do Estado.  A conduta omissiva 

ou abusiva dos pais com relação aos filhos implica, necessariamente, desrespeito a algum dos 

preceitos do poder familiar, mas a falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo 

suficiente para sua perda ou suspensão, pois em nome do princípio da responsabilidade 

solidária da família, sociedade e Estado, há a possibilidade de socorro aos pais sem substituí-

los quando dessa violação, através das medidas de apoio constantes no inciso VI do art. 101 

do ECA.  

Na verdade o que há é uma fiscalização do exercício dos deveres do poder familiar por 

parte da sociedade e do Estado, considerando que, mesmo a despeito das dificuldades de 

subsistência material, se os pais continuam se esforçando positivamente por fazê-lo devem  

ser assistidos materialmente pela sociedade e pelo Estado, é esse o sentido do princípio da 

solidariedade. Ocorre que alguns atores externos vão ser chamados a se manifestar para 

agirem como instrumentos de fiscalização, orientação e intervenção quando há má gestão do 

poder familiar pelos pais, os responsáveis legais originários para o seu exercício. A família, 
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por conta do fundamento constitucional (art. 226, caput e § 8º da CRFB) é a base da vida em 

sociedade, e autoriza a ingerência externa por ser o centro das preocupações institucionais do 

Estado, por isso a atuação insuficiente do primeiro círculo - família - exige de imediato a 

atuação do meio social seguinte, a sociedade civil, e em terceiro lugar coloca-se o Estado, 

estrutura (instrumental) que tem por função zelar pelos serviços públicos como representante 

da sociedade política na gestão dos poderes que pertencem a ela (PEREIRA JÚNIOR, 2002, 

p. 56).  

O ECA incorporou a orientação mais moderna e possibilitou, com a inclusão do 

conceito de família extensa, a possibilidade de pessoas com significativa referência afetiva na 

comunidade, caso possam e aceitem, responsabilizar-se pela efetivação dos direitos de 

crianças ou adolescentes expostos à clara situação de risco quando em contato com os 

responsáveis que compõem sua família nuclear, e somente quando a família extensa 

comprovadamente representa risco ou no caso de inexistência de referências familiares e 

afetivas, outras soluções devem ser buscadas, como o acolhimento institucional. A norma 

impôs uma série de deveres aos pais, previstos nos arts. 4º e 22 do ECA, sendo que seu 

descumprimento pode levar a sanções criminais previstas no Código Penal24 e/ou infrações 

administrativas25 no próprio ECA. Ao impor tais sanções a lei exige que a família, 

independente de sua forma de constituição, tenha condições sociais, materiais e afetivas para 

proporcionar à criança e ao adolescente seu pleno desenvolvimento (KREUZ, 2012).     

Uma observação mínima sobre a realidade da população em situação de 

vulnerabilidade social em nosso país aponta para o distanciamento entre o mundo real e o 

legal, pois o contexto de privação as quais muitas crianças estão inseridas as expõe a situações 

de risco social, fazendo com que os pais sejam privados da convivência com seus filhos por 

determinação judicial, pois o descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar pode 

dar causa à suspensão ou destituição do mesmo. Assim, a falta de verificação adequada da 

situação familiar através de estudo diagnóstico prévio, vem levando o Poder Judiciário, que 

ainda pauta as práticas na área da infância por uma cultura de repressão, a um processo de 

culpabilização de grupos familiares com dificuldades econômicas, sendo os mesmos 

incapazes de educar e prover o sustento de seus filhos adequadamente, predispondo a 

situações de violência já que as  redes sociais de apoio à família e a ação articulada entre elas 

é compreendida como a melhor forma de superação das questões objetivas e subjetivas que 
                                                
24 Arts. 136, 244, 246 e 247, que tratam respectivamente dos crimes de maus-tratos, abandono material, 
intelectual e moral.   
25 O art. 249 do ECA estabelece multa para aquele que “descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres 
inerentes ao poder familiar”, além da possibilidade de suspensão ou destituição do poder familiar. 
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envolvem as situações de risco pessoal pela qual estão expostas crianças e adolescentes 

inseridas em contextos de vulnerabilidade social e econômica (BRASIL, 2012).  

Assim, o instrumento estudo diagnóstico prévio, tem como objetivo subsidiar a 

decisão acerca do afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar, os fluxos e 

responsabilidades referentes à realização do estudo deverão ser definidos a partir de acordos 

formais firmados entre os órgãos envolvidos, considerando a realidade, os recursos existentes 

e o respeito às competências legais de cada órgão da rede de atendimento e do Sistema de 

Garantia de Direitos (BRASIL, 2012b, p. 29). Por isso que, antes da aplicação de sanções 

criminais ou administrativas, o Juiz da Infância deve aplicar as medidas protetivas do art. 101 

do ECA, que também podem ser cumuladas, pois normalmente a garantia de apoio, orientação 

e acesso às políticas públicas básicas são suficientes para reduzir os riscos sociais e 

possibilitar a manutenção do convívio familiar. 

A sociedade e a comunidade também têm atuação fundamental na efetivação de 

direitos de crianças e adolescentes, especialmente pelo papel ativo que exercem na política 

pública protetiva. A comunidade é considerada o grupo social em sentido lato e sociedade o 

grupo social em sentido estrito (NOGUEIRA, 1998). Além da sociedade, a comunidade 

também deverá ser igualmente responsável pela efetivação de direitos, com destaque para 

grupos sociais institucionalizados, incluindo-se as associações, civis, organizações não 

governamentais e o Conselho Tutelar (DALLARI, 2008). Por isso que importante mudança 

introduzida pelo ECA foi o reconhecimento dos membros do Sistema de Garantia dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (SGD) como atores do processo político para que 

possam imprimir ações conjuntas governamentais e não governamentais em nível da União, 

dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. De acordo com a Resolução CONANDA nº 

113, de 19 de abril de 2006 (BRASIL, 2006a), que formalizou o sistema, fazem parte dele os 

Conselhos Tutelares e o próprio Poder Judiciário. 

Para a efetivação do princípio da responsabilidade solidária, o Estado deve atuar e ser 

compreendido como poder público nas esferas municipais, estaduais, distritais e federais, 

englobando o Poder Executivo, como responsável pela promoção das políticas públicas para 

crianças e adolescentes, e Poder Legislativo, uma vez que a implementação das políticas 

protetivas começa com a prioridade na destinação de recursos públicos na elaboração das leis 

orçamentárias, de acordo com o disposto na alínea “d” do art. 4º do ECA26.   

                                                
26 Entendemos neste trabalho que o Poder Judiciário exerce função executora e fiscalizadora como membro do 
SGD nas políticas públicas de proteção de crianças e adolescentes no Brasil, e por essa razão não integra a 
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2.2.3 Prevalência pela convivência familiar e comunitária 

A convivência familiar harmoniosa é reconhecida, já no preâmbulo da Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, de 1989, como a melhor 

maneira de alcançar o pleno desenvolvimento da personalidade da criança. A Constituição de 

1988 no art. 226 e o ECA a partir do art. 19, reconheceram a importância da família. No 

mesmo sentido estão as políticas públicas, já que em 2006 foi publicado pelo CONANDA o 

Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC) (BRASIL, 2006b); o 

documento estabelece que, somente quando a família for espaço de violação de direitos da 

criança e do adolescente, medidas de apoio à família deverão ser tomadas, bem como outras 

que se mostrarem necessárias, de modo a assegurar-se o direito da criança e do adolescente de 

se desenvolver no seio de uma família, prioritariamente a de origem e, excepcionalmente, a 

substituta. O plano traz como princípios a excepcionalidade e a provisoriedade do 

acolhimento institucional, com ênfase na preservação, fortalecimento e restauração dos 

vínculos familiares. 

O marco doutrinário do PNCFC, produzido por pesquisadores do IPEA (SILVA, 

2004), defende a convivência familiar, mas destaca que devem ser levados em consideração 

os novos aspectos das famílias. A pesquisa aponta que a família brasileira vem passando por 

mudanças, especialmente a partir da década de 50, pois a aceleração da urbanização e o 

crescente processo de industrialização trouxeram novos valores em torno deste mesmo 

conceito. O estudo indica também que hoje no Brasil há uma diminuição do tamanho das 

famílias e uma diversificação de arranjos familiares, destacando-se o aumento daquelas de 

característica monoparental, bem como as compostas pelos cônjuges e filhos de casamentos 

anteriores, ou ainda por membros de várias gerações, dos domicílios multifamiliares e das 

unidades individuais (SILVA; MELLO; AQUINO, 2004). 

Considerando a trajetória das demandas sociais brasileira, a hipótese prevalente a 

partir do século XX é que pobreza e risco se apresentam associados – e nesse contexto, a 

resposta primária do Estado era o afastamento da criança e do adolescente do convívio 

familiar. Pesquisas mais recentes27 apontam que a realidade permanece a mesma, 

desconsiderando as mudanças pelas quais as famílias passaram ao longo do tempo, 
                                                                                                                                                   
categoria Estado, na perspectiva de  não substituição do ente estatal; em sentido contrário está Kreuz  (2012.  p. 
99). 
27 Destaque para pesquisa realizada por Ferreira (2014), que coletou dados nos anos de 2009 e 2010 em abrigos 
do estado de Minas Gerais, onde foi aplicado questionário com 43 perguntas divididas em quatro blocos que 
procurava desvendar, além das características das instituições, as formas como as crianças se relacionavam com 
a família e a comunidade, além de características das próprias crianças e adolescentes, tais como idade, tempo e 
o motivo do encaminhamento, sua conclusão é que essas famílias “acabam  vivenciando situações relacionadas à 
pobreza, à violência sexual, ao uso de drogas por parte dos pais e/ou mesmo dos jovens”.  
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especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Os primórdios da 

institucionalidade da política de proteção de crianças e adolescentes no Brasil, datada da 

década de 40, tinha a perspectiva de “proteção às crianças pobres e suas famílias”, que o fez 

através da criação do Departamento Nacional da Criança (DNCr)28, e ainda com o objetivo de 

incentivar a questão social do “menor” foi criado em 1942 o Serviço de Assistência ao Menor 

(SAM), responsável por gerir os problemas dos “menores desvalidos e delinquentes”, na linha 

da Teoria da Situação Irregular e com foco na institucionalização. O SAM estava vinculado 

ao Ministério da Justiça e tinha uma orientação correcional-repressiva, baseando-se em 

internatos para adolescentes autores de infração penal e de patronatos agrícolas e escolas de 

aprendizagem de ofício urbano para os carentes e abandonados (SARAIVA, 2002).  

A inclusão do princípio da prevalência pela convivência familiar e comunitária na 

Constituição de 1988 e no ECA foi uma estratégia para a superação das práticas de 

institucionalização das crianças pobres, pois, em consonância com a proteção integral, os 

serviços de atendimento não deveriam mais ser orientados segundo critérios de culpabilização 

individual e familiar, que no passado tinham como pano de fundo a situação irregular 

(MACHADO, 2011). 

O ECA prevê que a inserção de crianças e adolescentes em unidades de acolhimento é 

uma das medidas especificamente protetivas, as quais pressupõem a existência e a 

manutenção de programas destinados a assegurar tais ações, que devem ser desenvolvidos por 

entidades de atendimento, governamentais e não-governamentais. Dentre os programas 

elencados no art. 101 do ECA, o acolhimento institucional, que substitui o antigo termo 

“abrigamento” (alteração feita pela Lei nº 12.010 de 03 de agosto de 2009, ao ECA), está 

indicado no art. 92. No plano normativo as unidades ou instituições de acolhimento 

institucional devem orientar sua atuação para a preservação dos vínculos familiares e 

promoção da reintegração familiar, pois se destinam a atender a população infantil que está 

em “situação de risco pessoal e social”, por isso, em consonância com a proteção integral, 

deve ser medida temporária e utilizado como forma de transição, uma vez que visa, 

formalmente, à reintegração familiar.  

Apesar da positivação orientada para o fortalecimento da convivência familiar, a 

resposta institucional em favor do abrigamento ainda persiste, colocando em risco a 

aplicabilidade do princípio (DIAS; SILVA, 2012). A transição da situação irregular para a 
                                                
28 Já no ano de 1900 foram estruturadas as primeiras instituições estaduais para crianças e jovens em situação de 
rua com objetivo de “conter a criminalidade e a vadiagem infanto-juvenil”, como no caso do estado de São 
Paulo, que criou em 1902 o Instituto Disciplinar para crianças de 9 a 14 anos e a Colônia Correcional para jovens 
de 14 a 21 anos  (NETTO, 1988-1989). 
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proteção integral com a valorização do convívio familiar se revela de difícil incorporação no 

imaginário judicial diante de um quadro em que esse mesmo ambiente familiar envolve 

carências de toda ordem. A racionalidade prevalente é da necessidade do afastamento de um 

ambiente adverso em decorrência de múltiplas carências, e o afastamento da criança é visto 

como solução para todas as violações de direitos pela qual a população em situação de 

vulnerabilidade social é exposta. O resultado é a mantença de práticas que carregam um 

discurso desqualificador da família, onde se admite o rompimento dessas relações quando se 

perceba que os genitores já não teriam mais um lugar de valor na trajetória de vida da criança 

(ARPINI; QUINTANA, 2009). Na decretação da medida extrema de afastamento de crianças 

de suas famílias um fator que não pode ser desconsiderado é a violência estrutural a qual estão 

submetidas crianças e adolescentes com direitos básicos violados através da manutenção das 

extremas desigualdades sociais, culturais, etárias, étnicas e de gênero que produzem a miséria, 

a fome, e várias formas de submissão e exploração de umas pessoas pelas outras e que não 

podem ser naturalizadas (NASCIMENTO, et al., 2010).  

Debates na área da saúde em torno dos diferentes aspectos das famílias 

contemporâneas discutem a aceitação social da maternidade e da paternidade considerando 

raça, classe social, idade e parceria como circunstâncias mais ou menos legitimadores da 

reprodução e do cuidado com os filhos, defendendo a ideia de que existem hierarquias 

reprodutivas na nossa sociedade. Considerando a grande desigualdade de gênero entre 

homens e mulheres, a prole é uma questão muito mais da mãe, que quando exercida por 

mulheres sem suporte da família ou do pai da criança ou do Estado, tornam-se mais 

vulneráveis à discriminação, especialmente entre a população mais empobrecida. Assim, a 

maternidades (e paternidades) podem ser mais prestigiadas enquanto outras podem ser 

consideradas ilegítimas, subalternas ou marginais, fonte de preconceito, discriminação e 

violação a direitos (MATTAR; DINIZ, 2012). 

A maternidade com menos aceitação social e sem apoio, gerada pela desigualdade 

social estrutural e crônica no Brasil, traz como uma de suas consequências a decretação da 

institucionalização de crianças e adolescentes e a perda do poder familiar de crianças pobres, 

já que as genitoras não conseguem suprir suas necessidades básicas e as de seus filhos com a 

falta de creches e escolas em tempo integral – circunstância que tematiza a reflexão acerca de 

maior suporte social e menos ações discriminatórias que levem à “criminalização da pobreza”.  

A hipótese inserida pela Lei n.º 12.962, de 08 de abril de 2014, ao Estatuto da Criança 

e do Adolescente é um importante exemplo da norma que vem para corrigir as práticas, pois 

incluiu vedação expressa à perda do poder familiar em virtude de condenação criminal dos 
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genitores29. Mas a proibição não impede a recorrente destituição do poder familiar de 

genitoras encarceradas, configurando a categoria “hipomaternidade no cárcere” 

caracterizando para essas mães uma verdadeira prisão perpétua, pois após cumprirem suas 

penas não terão mais seus filhos, normalmente colocados para adoção após o acolhimento 

institucional quando não há rede familiar. Essas mães reclusas muitas das vezes não são 

ouvidas no processo já que quando encarceradas é nomeado curador especial para o processo 

de adoção e o mesmo tramita em segredo de justiça (BRAGA; ANGOTTI, 2015) e (BRASIL, 

2015).  

A despeito da situação precária da maternidade nos presídios nacionais, cabe destacar 

quanto à matéria um importante avanço na efetivação dos direitos de genitoras em reclusão, a 

concessão pela 2ª Turma do STF de Habeas Corpus coletivo (HC 143641) impetrado pelo 

Coletivo de Advogados em Direitos Humanos tendo a Defensoria Pública de São Paulo 

atuado como amicus curiae (STF, 2018). A decisão unânime ocorreu dois meses após 

concessão parcial do HC 151.057-DF, por meio do qual Adriana Ancelmo30, esposa do ex-

governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, teve restabelecido o cumprimento da prisão 

preventiva em regime domiciliar (STF, 2017). As decisões se basearam na aplicação da Lei nº 

13.257, de 08 de março de 201631, o marco legal da Primeira Infância, que alterou as regras 

do Código de Processo Penal relativas à concessão da prisão domiciliar, que inseriu 

expressamente entre as hipóteses de prisão domiciliar a de gestantes e de mulheres com filhos 

de até 12 anos incompletos, tendo a decisão se fundamentado constitucionalmente no respeito 

ao art. 227 que garante a proteção integral de crianças e adolescentes.  

Mesmo com a decisão do STF em fevereiro de 2018, a Defensores Públicos no estado de 

São Paulo têm feito pedidos individuais aos tribunais de primeira e segunda instância, bem 

como ao STJ para fazer valer a decisão no habeas corpus coletivo (HC 143641), os defensores 

afirmam que ainda encontram resistência de alguns juízes na transferência para prisão 

domiciliar de mulheres grávidas ou lactantes encarceradas. Em entrevista ao site da ANADEP 

um dos coordenadores do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da defensoria paulista, 

                                                
29 A nova redação do § 2º do art. 23 é a seguinte: A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a 
destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, 
contra o próprio filho ou filha.  
30 O jornal Correio Braziliense noticiou em 23 de março de 2018 que o Promotor de Justiça do Distrito Federal 
Valmir Soares, está seguindo os entendimentos dos tribunais superiores em casos célebres como o do ex-
presidente Lula e da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro Adriana Ancelmo. Em entrevista, o Promotor de 
Justiça afirmou que vem aplicando o “princípio Adriana Ancelmo” para pedir, especialmente nas audiências de 
custódia, a soltura de mulheres presas em flagrante que tenham filhos pequenos (CORREIO BRAZILIENSE, 
2018). 
31 Que regulamentou os arts. 8º §10 - ECA e 318 - IV - CPP.   
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Leonardo Biagioni de Lima, afirmou que alguns juízes e desembargadores ainda descumprem 

a decisão do STF com fundamento na abstrata gravidade do crime, ainda que esses delitos 

sejam, por exemplo, furto ou tráfico, crimes sem o uso de violência ou grave ameaça 

(ANADEP, 2018).  

Outro caso que ficou bastante conhecido foi a discussão em torno da Portaria nº 

03/2016 da 2ª VCIJ de Belo Horizonte (TJMG, 2016), em que os profissionais das 

maternidades públicas do município deveriam denunciar ao Poder Judiciário caso a 

parturiente tivesse em sua trajetória de vida envolvimento com uso de drogas e situação de 

rua, podendo sofrer alguma penalidade administrativa o servidor público que não cumprisse a 

ordem. A diretiva do Poder Judiciário local à época causou manifestações por parte de 

diversos setores sociais, especialmente da academia, tendo a Faculdade de Direito e Ciências 

do Estado, UFMG, se posicionado em junho de 2017, com a organização do seminário “Mães 

Órfãs: abrigamento compulsório de bebês e a estigmatização da maternidade vulnerável”, na 

ocasião foram apresentados dados do acolhimento institucional na cidade. Foi apontado que 

em 2013 eram 26 casos de crianças abrigadas; em 2014 foram 72 casos, no ano de 2015 140, 

2016 apresentou 132 casos, e até maio de 2017 já eram 25 crianças abrigadas, somando-se 

quase 400 crianças abrigadas para apenas 14 abrigos em Belo Horizonte, que estavam 

recebendo crianças recém-nascidas, e a mãe só podia visitar uma vez por semana durante duas 

horas. O evento foi realizado na UFMG e matéria a respeito foi divulgada no site da Escola de 

Enfermagem (UFMG, 2017).  

Os casos apresentados apontam para uma tendência do Poder Judiciário em admitir e 

decidir pelo rompimento das relações e do convívio familiar de crianças e adolescentes com 

seus genitores, especialmente para aqueles em situação de vulnerabilidade social e econômica.  

 

2.2.4 Gestão compartilhada, democrática e participativa e municipalização do atendimento 

 

Outra mudança significativa foi o princípio da municipalização, consagrando a 

descentralização político-administrativa no atendimento e proteção à criança e ao adolescente, 

uma tendência inserida na Constituição Federal de 1988. Essa opção estratégica prevê a 

criação de dois importantes órgãos: o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente e o Conselho Tutelar. Estes colegiados são formados por representantes da 

sociedade, e que permitem o controle das ações desenvolvidas na área da infância e da 

adolescência, sendo assim, órgãos orientados à garantia e defesa dos direitos estabelecidos na 

perspectiva da gestão compartilhada, democrática e participativa.  
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No município do Rio de Janeiro a Lei Municipal nº 1.873, de 29 de maio de 1992, com 

as modificações introduzidas pela Lei Municipal nº 4.062, de 24 de maio de 2005, que cria o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA-RIO), estabelece 

que o órgão deverá elaborar e fixar planos de aplicação e critérios de utilização das doações 

subsidiadas e demais receitas do Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança 

e do Adolescente do Rio de Janeiro, além de deliberar sobre a aplicação dos recursos do 

fundo32. 

Dessa forma, a partir do ECA, as políticas públicas de proteção para crianças e 

adolescentes devem se organizar em uma rede de atendimento, e não mais a partir de 

estruturas hierárquicas, devendo os serviços, programas e projetos serem interligados, no 

âmbito municipal. A tarefa de levar os serviços (saúde, educação, profissionalização, 

alimentação, assistência social, habitação, cultura, esporte e lazer) da rede municipal de 

atendimento para a criança e o adolescente que dele necessita é das instâncias colegiadas de 

controle social. De acordo com Assis (2003), o controle social é viabilizado por meio de 

canais institucionais presentes na gestão governamental, com participação dos sujeitos 

coletivos nas tomadas de decisão, sendo um processo dinâmico e contínuo, capaz de 

promover uma nova sociabilidade política e um espaço legítimo do exercício da cidadania, 

onde interesses são confrontados, necessidades são expostas e alternativas construídas. Na 

política da infância esses espaços são o Conselho Municipal de Direitos, que cria ou qualifica 

serviços prioritários, e o Conselho Tutelar que articula para que esses serviços cheguem até a 

família da criança e do adolescente com direitos violados ou na iminência de violação, 

abandonando a centralização típica do paradigma da situação irregular.  

A mudança do referencial jurídico-social-normativo da situação irregular para a 

proteção integral traz consequências diretas para o campo das políticas públicas de proteção 

de crianças e adolescentes. No Direito do Menor imperava a Teoria da Situação Irregular, 

com a concepção da política como instrumento de controle social da infância e da 

adolescência vítima da omissão e transgressão da família, da sociedade e do Estado, uma vez 

                                                
32 Art. 19. São atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA/RIO em 
relação ao Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente: 
I - administrar o Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA/RIO e 
estabelecer políticas de aplicação de recursos; 
[...] 
III - elaborar o plano de ação e o plano de aplicação para utilização do Fundo, em consonância com a política 
estabelecida pelo CMDCA/RIO e com a lei de diretrizes orçamentárias; 
IV - submeter à plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, as demonstrações 
mensais de receita e despesa do Fundo; 
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que as políticas públicas e seus agentes objetivavam apenas a assistência à infância 

“ameaçada”.   

De acordo com o paradigma menorista não havia espaço para a participação de outros 

atores sociais, que não as autoridades policial, judiciária e administrativa. As vulnerabilidades 

socioeconômicas de crianças e adolescentes carentes, abandonados e infratores eram tratadas 

como casos de justiça, sendo que a pobreza era legalmente penalizada através de mecanismos 

como a cassação do poder familiar e a imposição da medida de abrigamento e internação sem 

critérios temporais e condições bem definidos. Por fim caracterizava o paradigma menorista a 

falta de fiscalização e monitoramento das políticas públicas para crianças e adolescentes, já 

que não havia previsão de uma política de participação e transparência por parte das 

instâncias governamentais e não-governamentais. 

Com o advento da proteção integral, crianças e adolescentes deixam de ser apenas 

objeto de medidas judiciais e passam a ser sujeitos de direito, com uma nova concepção das 

políticas públicas como instrumento de desenvolvimento social, garantindo proteção especial 

àquele segmento considerado em risco social e pessoal. O objetivo das políticas deixa de ser 

apenas assistencial e passa a ser a garantia dos direitos pessoais e sociais de crianças e 

adolescentes por meio da criação de oportunidades que permitam o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. De acordo com a 

nova concepção, seu objetivo é a efetivação das políticas sociais básicas através das políticas 

assistenciais supletivas, serviços de proteção e defesa das crianças e adolescentes vitimizadas, 

além de proteção jurídico-social. O método de gestão adotado - a municipalização das ações - 

permite maior participação da sociedade na formulação das políticas e no controle das ações. 

A estrutura da política de atendimento para a efetivação dos direitos de crianças e 

adolescentes muda para uma concepção sistêmica com o foco no conceito de rede, se 

concretizando por meio dos Conselhos Tutelares, Conselhos de Direitos, Fundos dos Direitos 

da Criança e órgãos executores das políticas públicas básicas para crianças e adolescentes. Há 

a substituição da centralidade na execução das políticas, pelo funcionamento de um órgão que 

atue como regulador geral e coordenador em âmbito nacional.  

Os mecanismos de participação são ampliados para instâncias colegiadas, o marco 

legal protetivo aponta para a vulnerabilidade socioeconômica de crianças e adolescentes, 

propiciando o atendimento desjudicializador pelo Conselho Tutelar nos casos que sejam 

exclusivamente questões sociais, além da fiscalização e monitoramento das políticas, por 

meio da participação ativa da comunidade e por meio de mecanismos políticos e jurídicos de 

defesa dos interesses de crianças e adolescentes.   
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Os atores representativos da sociedade civil, em especial o Conselho Tutelar, nas 

questões que envolvem as políticas públicas para crianças e adolescentes, atuam de acordo 

com as etapas e mecanismo postos à disposição para sua operacionalização, especialmente 

nos casos de disputa de forças que envolvem a atuação desses agentes de contrapoderes 

sociais.  

 

2.3 Políticas públicas para crianças e adolescentes 

 

As políticas públicas para crianças e adolescentes no Brasil estão organizadas em 

função de estratégias para sua melhor organização, sendo as políticas de atenção direta 

divididas em quatro espécies: “Políticas Sociais Básicas”; “Políticas de Assistência Social”; 

“Políticas de Garantias Judiciais e Processuais” e “Políticas de Proteção Especial”.  

A política de proteção da criança e do adolescente está inserida no sistema secundário 

dento das “Políticas de Proteção Especial”, pois se destinam a um grupo de crianças e 

adolescentes em situação de risco pessoal ou social por estarem sendo ameaçadas ou violadas 

em sua integridade física, psicológica ou moral. Saraiva (2002, p. 16) afirma que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente estruturou o SGD a partir de três grandes sistemas de garantia, o 

sistema primário, que dá conta das políticas públicas de atendimento a crianças e 

adolescentes33; o sistema secundário, que trata das medidas de proteção dirigidas a crianças e 

adolescentes em situação de risco pessoal ou social34 e o sistema terciário, que trata das 

medidas socioeducativas aplicáveis a adolescentes em conflito com a lei, autores de atos 

infracionais35.  

 

2.3.1 Abordagens conceituais sobre políticas públicas  

 

Entre os séculos XVIII e XIX o Estado tinha a função de defesa interna e externa, mas 

a partir do século XX passou a voltar seu olhar para o bem dos cidadãos, e para atender as 

diversas necessidades do povo36 na área de saúde, educação, dentre outros, o ente estatal 

começa a desenvolver políticas públicas. As pesquisas em políticas públicas iniciaram o seu 

desenvolvimento como área do conhecimento (policy science) a partir da década de 50 nos 

                                                
33 Arts. 4º e 87 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
34 Arts. 98 e 101 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
35 Art. 112 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
36 Os programas de bem comum foram a tônica do Liberalismo Social, desenvolvidos pelo sistema do Welfare 
State.  
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Estados Unidos, a partir da ótica da ação dos governos. Por isso os percursores na construção 

da temática foram cientistas políticos e sociais norte-americanos. As reflexões acerca das 

políticas públicas nesta tese não tem o condão de exaurimento da temática, pelo contrário, 

privilegiarão abordagens conceituais sobre políticas públicas para uma melhor compreensão 

acerca de um modelo institucional ideal para uma política municipal de fortalecimento dos 

Conselhos Tutelares37. Saravia (2006) aponta que, ao longo da história, a atividade estatal foi 

e vem sendo analisada por uma diversidade de perspectivas e metodologias, a filosófica, a da 

ciência política, a da sociologia, a jurídica, a das ciências administrativas, além das visões 

antropológica e da psicologia. Optou-se em apontar as perspectivas da ciência politica, 

historicamente precursora, e jurídica, por tratar-se de uma tese na área do direito em que 

conceitos dessa natureza importam e são utilizados.   

 

2.3.1.1 Perspectiva da ciência política 

 

Souza (2006) ao fazer uma revisão da literatura acerca das políticas públicas como 

campo do conhecimento, destaca como pais fundadores: H. Laswell, H. Simon, C. Lindblom 

e D. Easton. Laswell (1958) traz a conceituação mais utilizada usualmente, pois ainda na 

década de 30 já trabalhava a ideia de análise de política pública (policy analysis). Sua 

compreensão de política pública passa pela resposta às seguintes questões: quem ganha o quê, 

por quê e que diferença faz. Já Mead (1995) conceitua política púbica como campo da ciência 

política que observa o governo em relação às questões públicas. Peters (1986) compreende 

política pública como a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através de 

delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. A definição proposta por Lynn (1980) trata 

a política pública como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos 

específicos para grupos sociais. E por fim consideramos a análise de Dye (1984), que sintetiza 

a definição de política pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”.  

Norberto Bobbio (2004) também definiu as políticas públicas a partir da perspectiva 

da ciência política. Para falar-se em política pública, de acordo com Bobbio, é necessário que 

uma situação determinada requeira solução por meio dos instrumentos de ação política, isto é, 

da ação que tem como finalidade a formação de decisões coletivas que, uma vez tomadas, se 

convertam em vinculadoras de toda coletividade, o que significa que qualquer situação que 

precise ser objeto de intervenção necessitará ser expressa como um problema político, e, 

                                                
37 Esta análise não priorizará a discussão acerca dos modelos ou formas de políticas públicas, quais sejam: as 
políticas distributivas, regulatórias, redistributivas e constitutivas ou estruturadoras  (LOWI, 1972).  
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portanto, instalar-se na esfera pública como um conflito ou demanda envolvendo atores 

sociais relevantes com capacidade de exercer pressão sobre a agenda governamental, dentro 

ou fora da institucionalidade vigente.  

 

2.3.1.2 Perspectiva jurídica  

 

A insuficiência de uma análise apenas jurídica das políticas públicas já foi pontuada, 

justificando a tese de que uma perspectiva pura nesse sentido é limitada e não compreende a 

riqueza e diversidade das variáveis que compõem o universo do fenômeno estatal, pois exige 

a conjugação de uma série de fatores que envolvem a tomada de decisões (SARAVIA, 2006, 

p. 27).  

Bucci (2001, 2006, p. 39, 2009) opta pela concepção de política pública com uma 

ótica normativa e instrumental, como programa de ação governamental destinado a realizar 

direitos e/ou objetivos determinados. A autora aponta que as políticas públicas constituem 

uma temática oriunda da ciência política, mas que a análise sob uma perspectiva jurídica é 

uma necessidade que se apresenta na medida em que buscam formas de concretizar direitos 

humanos, em especial os direitos sociais. Assim, as políticas públicas funcionariam como 

instrumentos de aglutinação de conhecimentos e ações, conformadas pelo direito, embora não 

redutíveis a ele, esses em torno de objetivos comuns que passam a estruturar uma coletividade 

de interesses. De acordo com essa visão, a política pública é um instrumento de planejamento, 

racionalização e participação popular que concretiza princípios e regras com vista a objetivos 

determinados.    

Da mesma forma, Valle (2016, p. 33) se dedicou a uma análise jurídica das políticas 

públicas, reconhecendo que há um estranhamento ente áreas do conhecimento distintas, já que 

o direito opera em uma lógica de rigidez e as políticas públicas estão mais abertas à 

adaptabilidade e ao dinamismo. Nesse sentido, destaca a recomendação de Theodoulou 

(2005), de que as politicas públicas são um tema que, no plano ideal, envolvem todos os 

níveis de governo e não estão restritas a atores formais, pois os atores informais podem ser 

revelar extremamente relevantes. A autora conceitua as políticas públicas incialmente como 

decisão quanto ao percurso da ação formulada por atores governamentais, revestida de 

autoridade e sujeita a sanções. Neste trabalho compreende-se políticas públicas como o 

conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado, de modo direto e/ou 

por meio de entes privados, visando ampliar o grau de cidadania de um grupo social, étnico, 

cultural e econômico.  
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2.3.2 Ciclo das políticas públicas 

  

Não há unanimidade por parte dos autores na temática sobre as etapas a serem 

seguidas dentro do ciclo das políticas. Melo Fonte aponta quatro fases, a definição de agenda, 

formulação, implementação e avaliação (FONTE, 2015).  

Saravia (2006) assenta que as políticas públicas passam por diversos estágios dentro 

do seu processo de construção, e que tal processo é tradicionalmente conhecido como ciclo 

das políticas públicas, dividido em etapas normalmente consideradas em matéria de políticas 

públicas, mas adverte que nos países da América Latina há necessidade de um maior grau de 

especificidade nas políticas, daí a identificação de cinco etapas ou momentos no ciclo das 

politicas públicas, separando o momento da elaboração da formulação. As etapas do ciclo são: 

a) Definição de agenda - é a identificação dos principais problemas sociais – atenção para 

quem define a agenda, diferença entre os policytakers, aqueles a quem se destina a 

implantação de determinada política, e os policymakers, com o sentido de legislador ou 

elaborador das políticas (FONTE, 2015). A inclusão de uma temática na agenda setting não 

está relacionada com a pressão que a consciência coletiva faz para que essa ou aquela questão 

não seja ignorada. Outros autores fazem a distinção entre a agenda sistêmica (ou pública) e a 

agenda institucional (ou formal), que na verdade traz o mesmo sentido de quem define a 

agenda. Para Souza (2006) a resposta está em que existem participantes sociais visíveis e 

invisíveis, sendo os visíveis os políticos, meios de comunicação, partidos e movimentos 

sociais e os invisíveis os acadêmicos e burocratas, a diferença está em que os primeiros 

definem a agenda e os segundos as alternativas. A ocupação do espaço público é fundamental 

para a discussão, deliberação e ação de pressão do poder público para a inclusão das pautas de 

grupos em situação de vulnerabilidade nas agendas das políticas públicas. Para Valle (2016, p. 

39-40) os momentos de “reconhecimento do problema” e “formação da agenda” são distintos, 

considerando a autora que na primeira etapa há apenas a identificação de um dado fático que 

exigirá a intervenção estatal, para que no segundo momento os problemas identificados sejam 

colocados em ordem de precedência, reconfigurando ou não as inicialmente pensadas, em um 

mecanismo mais ou menos aberto a agentes não governamentais. b) Elaboração - é a definição 

e identificação dos problemas. c) Formulação - é a seleção das ações, momento da definição 

dos recursos e prazos de ação. d) Implementação ou execução – é a ação em si. e) Avaliação - 

etapa final e muito importante para a verificação das falhas e do sucesso das ações para que 

assim os resultados sejam melhores. 

 



 57  

 2.3.3 Neo-institucionalismo histórico e avaliação de políticas públicas 

 

 Compreender o panorama histórico-evolutivo em que uma política pública está 

inserida tem como objetivo refletir sobre a mudança e a evolução dos referenciais que 

norteiam sua construção. O neo-institucionalismo histórico foi apontada incialmente por Hall 

e Taylor (2003), e a opção em apresentá-la neste trabalho tem como fim colocar acento sobre 

duas importantes dimensões da ação pública nas sociedades complexas: as instituições como 

fator de ordem e a política como interpretação do mundo. De acordo com os autores, trata-se 

de perspectiva teórica que atrai muita atenção e também certas críticas, não constituindo uma 

corrente de pensamento unificada. Ao contrário, pelo menos três métodos de análise 

diferentes apareceram nessa área no último quarto de século: o institucionalismo histórico, o 

institucionalismo da escolha racional e o institucionalismo sociológico. Todas elas tratam, por 

ângulos diferentes, do papel desempenhado pelas instituições na determinação de resultados 

sociais e políticos.   

Para Mahoney e Thelen (2010), três fatores explicariam os diferentes tipos de mudança 

nas políticas públicas: o contexto político, as características da instituição preexistente e o tipo 

do agente dominante. Na visão institucionalista histórica, as instituições são resultados de 

processos complexos, marcadas pelo conflito e pela contingência que, por apresentarem 

implicações distributivas, trazem consigo uma permanente tensão, não possuindo assim, 

caráter funcional para resolver problemas de ação coletiva. Os institucionalistas históricos 

possuem ainda uma concepção de desenvolvimento institucional que privilegia as trajetórias 

de processos ao longo do tempo e o papel da herança do passado sobre os fatos do presente (o 

mecanismo de path dependence).  

Neste trabalho os paradigmas conceituais inseridos nas políticas públicas para crianças e 

adolescentes dialogará com o referencial teórico de Michel Foucault, o que será lançado no 

próximo capítulo.      
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3 A TEORIA DO PODER EM MICHEL FOUCAULT E SUA INTERLOCUÇÃO 

COM OS PARADIGMAS SÓCIO-NORMATIVOS INFORMADORES DO DIREITO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

 

A incorporação de um novo arcabouço principiológico-normativo que se funda na 

diretriz protetiva para definir as questões voltadas para a criança e o adolescente no Brasil, 

intenta romper, como exposto no capítulo anterior com o paradigma menorista, de caráter 

autoritário e repressivo.  

Esta transição de modelos deverá compreender não só as estruturas estatais de atuação 

na matéria, mas também a projeção dessa mesma regulação nas relações familiares. Esse 

duplo vetor de atuação – autoritativo (Estado no que é próprio do Estado) e indutor (Estado 

fomentando uma nova lógica nas relações entre a criança e adolescente, sua família e a 

sociedade) – postula um novo regime de relações de poder, a se traduzir não só numa 

normatividade alcançada pela devida filtragem constitucional, mas também numa 

institucionalidade própria. 

Componente importante desse arcabouço institucional se tem nos Conselhos Tutelares, 

trazidos ao sistema normativo pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pelas 

deliberações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), 

mais especificamente as Resoluções CONANDA nº 113, de 19 de abril de 2006 (BRASIL, 

2006a) e nº 170, de 10 de dezembro de 2014 (BRASIL, 2014). Mesmo com quase 30 anos de 

execução desse modelo institucional, o debate segue em andamento no que toca à sua aptidão 

para instrumentalizar o desafio da efetiva irradiação nas práticas sociais, do paradigma da 

Teoria da Proteção Integral. Indiscutível seu papel de intervenção em distintas esferas de 

poder – daquele político institucionalizado, e das relações que se estabelecem no ambiente 

doméstico e familiar.  

O Conselho Tutelar foi concebido pela lei seguindo a lógica constitucional e que se 

refletiu na legislação infraconstitucional em uma tripla atuação, família, Estado e sociedade, 

onde o órgão representa a participação social no que se refere às políticas públicas para a 

criança e o adolescente no país. A articulação e força política da sociedade civil no Brasil, 

iniciada no momento histórico-político pré-Assembleia Nacional Constituinte de 1987, 

culminou em uma maior interferência nas discussões legislativas, com o intento de inscrever 

nas leis um novo modelo de relações a se travarem entre a sociedade e as novas gerações. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) representou essa transformação na construção 
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das políticas para a infância, adotando os princípios da gestão compartilhada, democrática, 

participativa e a municipalização do atendimento.   

A estrutura do órgão deve ser compreendida como instância local de defesa/garantia 

de direitos, pois quando um fato que envolva a infância for classificado como violador e 

ganhar visibilidade pública aos membros do Conselho Tutelar, os mesmos deverão atuar para 

sua cessação. A intervenção poderá interferir nas relações públicas e privadas que envolvem 

os moradores da comunidade que o elegeram, especificamente nas questões que tratam de 

crianças e adolescentes, alçando naquele espaço o status de autoridade detentora do poder 

local, atuando no âmbito interno e também no externo, no último caso quando o direito estatal 

é chamado à manifestação. 

A elegibilidade dos membros do Conselho Tutelar é sua característica principal, que o 

diferencia das outras estruturas de governo. O órgão possui algumas linhas de atuação, com 

destaque para as atribuições políticas e de articulação da rede protetiva de atendimento e 

serviços para crianças e adolescentes, considerando sua posição institucional entre estruturas 

formais de poder político e da sociedade civil. Contemplar a ação de representantes da 

comunidade na condução e monitoramento das políticas públicas para crianças e adolescentes 

consiste em uma forma de incluir nas ações públicas padrões informais de poder manifestos 

no seio da sociedade, e trazer Foucault como referencial teórico para esta tese tem o objetivo 

de buscar o auxílio às categorias foucaultianas para uma melhor compreensão das relações de 

poderes e contrapoderes sociais travadas no âmbito da infância a qual o Conselho Tutelar é 

chamado a se manifestar.  

Foucault constata que não existe um arcabouço conceitual que dê conta da 

compreensão da dinâmica das relações de poder, propondo uma tese que o legitime para além 

dos modelos legais, insuficientes na sua visão. Em sua obra a temática do poder e suas 

diferentes tecnologias possuem certa descontinuidade interna, com algumas mudanças de 

percurso (BRANCO, 2001). O pensador não tem uma teoria geral do poder, podendo suas 

reflexões serem aplicadas a todas as relações de poder existentes na sociedade e em qualquer 

contexto (FOUCAULT, 1995). Ao contrário, ele não pretende fundar uma teoria geral e 

globalizante, e sim trabalhar uma analítica de poder capaz de dar conta do seu funcionamento 

local, em campos e discursos específicos e em épocas determinadas (MAIA, 1995, p.84).  

De acordo com a cronologia da obra foucaultiana, a questão do poder disciplinar 

ganha centralidade nos anos de 1973 a 1975, pois a discussão sobre a governamentalidade 

será destaque a partir de 1978, sendo o tema do bio-poder problematizado entre 1976 e 1977.  

De 1978 até a sua morte, em 1984, o autor se dedicou a estudar a ética, marcando a transição 
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das pesquisas sobre a governamentalidade, “do governo dos outros” para “o governo de si”, 

território da ética (MAIA, 1995, p. 92).  

Através da pesquisa bibliográfica nas obras do autor adotado como marco teórico, 

notadamente “Microfísica do poder” (FOUCAULT, 2017), “Em defesa da sociedade” 

(FOUCAULT, 1999) e “Vigiar e punir” (FOUCAULT, 2008); observou-se que o tema do 

poder está no cerne de seus debates sobre as relações sociais, revelando-se apto a produzir 

efeitos de saber e verdade, mesmo quando reprimido nas interações havidas na coletividade. 

O fundamento da obra de Foucault está constituído sob material empírico, mas 

entendemos que a construção da sua genealogia é mais que um simples empirismo, se 

constituindo em uma tentativa de desassujeitar os saberes históricos, de torná-los capazes de 

oposição e de luta contra "a ordem do discurso" preestabelecida (REVEL, 2005, p. 53).  

 

3.1 A perspectiva de Foucault sobre o poder  

 
A trajetória da obra do filósofo pode ser dividida metodologicamente em 03 (três) 

momentos: arqueologia, genealogia e ética. Na fase arqueológica as análises têm como foco o 

discurso e o saber; já na genealogia o objetivo do autor foi o de buscar as particularidades que 

formam o conhecimento, as percepções e o saber; por fim a fase ética estudará os sujeitos e 

suas relações, por isso se dedicará às instituições e a sociedade disciplinar, para entender o 

sujeito (FERREIRINHA; RAITZ, 2010, p.377). 

Ferreirinha e Raitz (2010, p. 369) ao apresentarem as ideias de Foucault sobre poder, 

detalham a etimologia da palavra, que vem do latim vulgar potere, substituído ao latim 

clássico posse, que vem a ser a contração de potis esse, “ser capaz”, “autoridade”; apontando 

para a ideia de força, persuasão, controle e regulação.  

A análise do filósofo sobre o poder é relacional38, sendo Dahl (1961) a maior 

referência acerca dessa abordagem. De acordo com tal perspectiva, o poder necessita sempre 

da existência de um indivíduo ou de indivíduos que determinem as ações ou comportamentos 

de outros indivíduos, não necessariamente contra a sua vontade. Refletindo sobre o conceito 

no âmbito social, trata-se da forma como um indivíduo age ou influencia o comportamento e 

ação de outros.       

                                                
38 De acordo com o Dicionário de Filosofia do Direito, as principais abordagens sobre o poder merecem destaque 
e são: a substancialista, a subjetivista e a relacional. O verbete também apresenta os tipos de poder: econômico, 
ideológico e político; concluindo com a seguinte reflexão: quem controla o poder econômico tende a controlar o 
poder ideológico e o politico; pois o poder econômico é base eficaz para estender o poder sobre o ideológico e o 
politico (BARRETTO, 2009, p. 640-642).  
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As reflexões de Foucault sobre o poder surgiram para dar prosseguimento à sua 

pesquisa sobre história da penalidade, especialmente sobre as relações específicas de poder 

dos indivíduos presos e os instrumentos de controle sobre seus corpos, apontando que não se 

tratavam de dispositivos exclusivos do ambiente prisional, mas que podiam ser reconhecidos 

em outras instituições. Na sua visão, esses locais devem ser compreendidos a partir do 

dispositivo panóptico, de vigilância e invisibilidade, que se baseia em três elementos 

arquitetônicos: espaço fechado, divisão em celas e torre central; e que na sua visão é uma 

fábrica de efeitos homogêneos de poder. O termo panóptico é utilizado para designar uma 

penitenciária ideal, concebida pelo filósofo utilitarista e jurista inglês Jeremy Bentham em 

1785, no qual um único vigilante é capaz de observar todos os prisioneiros, sem que estes 

consigam saber se estão ou não sendo observados, em uma arquitetura própria para tanto 

(FOUCAULT, 2008 e 1999). “Deve ser compreendido como um modelo generalizável de 

funcionamento; uma maneira de definir as relações de poder com a vida cotidiana dos 

homens”, nesse modelo o essencial é que o prisioneiro se saiba vigiado, apesar de poder não o 

ser efetivamente (FOUCAULT, 2008, p. 191-194).  

A trajetória natural de suas pesquisas levou o pensador a se dedicar ao poder 

disciplinar e à vigilância como instrumentos de controle, considerando que esses meios são 

formas de tornar o homem “útil e dócil”, do ponto de vista econômico e político. O controle é 

temática importante na obra de Foucault, se dividindo em duas espécies ou séries: série corpo, 

relação com os mecanismos disciplinares (organismo/disciplina/instituições) e série 

população, que leva em conta os processos biológicos e se liga aos mecanismos 

regulamentares e ao Estado (FOUCAULT, 1999, p. 297).  

Sobre o tema do controle, é parte da cogitação de Foucault a tese de que o poder é 

produtor da individualidade, especialmente quando associado ao saber e ao conhecimento. 

Essa dicotomia foi alvo de seus questionamentos, pois a partir do poder e do saber se daria a 

constituição do sujeito, não sendo relevante distinguir saber e ideologia quando há sujeição e 

obediência às normas sem uma reflexão crítica. Na sua visão, todo conhecimento, tanto 

científico quanto ideológico, é político e nunca será neutro, eis que sua gênese seriam as 

relações de poder. Saber e poder são dependentes um do outro, entendendo o autor que não há 

relação de poder sem constituição de um campo do conhecimento, já que todo saber constitui 

novas relações de poder (FOUCAULT, 2017, p. 27-28).   

As relações na obra foucaultiana são cotejadas considerando-se o triângulo (poder-

direito-verdade), pois o poder está em toda parte provocando consequências nos dois últimos 

vértices. Aparece como direito através das leis que regulam a sociedade, pois de um lado 
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estão os que criam e do outro os obedientes às regras, já que para ele, a noção de norma está 

ligada à disciplina. Já o poder como verdade vem dos discursos ou movimentos da própria 

organização social, podendo em alguns casos serem prejudiciais quando emitidos sem maior 

consciência ou reflexão. Utilizando-se dessa ideia, o filósofo, faz uma analogia ao tripé da 

sociedade (Estado - mercado - sociedade civil), ao mencionar o aparelho estatal, concluindo 

que a harmonia das relações entre poder, direito e verdade; Estado, mercado e sociedade civil, 

são essenciais para que as políticas e ações sejam fundadas em princípios éticos 

(FERREIRINHA; RAITZ, 2010, p. 372).  

 

3.2 A política e o governo 

 

Compreender o Estado como uma grande estrutura articuladora institucional e politica 

do poder faz parte das reflexões na obra de Foucault. Historicamente as teorias jusfilosóficas 

do século XVIII tentaram justificar o poder como direito originário baseado no contrato 

social, os contratualistas39 formularam a tese de que o poder seria exercido como legalidade 

ou violência institucionalizada (SILVA, 2017).  

O papel do Estado na concepção de poder de Foucault é inegável, pois reconhece que 

a representação de poder estruturada nasceu quando da consolidação dos Estados Nacionais 

na Europa, sob o regime monárquico (MAIA, 1995, p. 86). Também o direito em sua teoria 

sobre o poder é importante, pois é elaborada partindo-se dele, caracterizando a norma e a 

sanção normalizadora vinda do Estado como representantes da imposição de ordens pautadas 

em dispositivos de comando em escala de hierarquia, levando a uma previsão de 

comportamentos aceitáveis e eficientes para o controle da população. Apesar do direito ser o 

ponto de partida de sua teoria, é dominante a tese de que não existe teoria jurídica abstrata ou 

legalista no pensamento de Foucault, aparecendo o direito apenas como objeto na obra 

(MAIA, 1995, p. 87) e (BARRETTO, 2009, p.366-369). A noção de norma em Foucault está 

diretamente ligada à disciplina. 

Foucault afirma que a política é tarefa funcional de controle e, na sua visão, a ética é 

tão somente uma consequência imaginária dessa lógica no funcionamento econômico-social, 

fundada na perspectiva, cínica ou ingênua, dos tecnocratas e assemelhados, que fingem ou 

acreditam agir em nome do bem comum (BRANCO, 2001, p.239). Já a sua concepção de 
                                                
39 Rousseau, Hobbes e Locke defenderam uma concepção do Estado fundada em um contrato social, por isso são 
chamados de contratualistas. Hobbes e Locke defendiam uma perspectiva jurídica, pois se preocuparam com os 
direitos naturais dos cidadãos, já Rousseau desenvolveu uma avaliação do Estado mais voltada para aspectos 
sociais e econômicos e menos jurídicos (SILVA, 2017). 
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governo é de um conjunto de procedimentos destinados a dirigir a conduta dos homens, e que 

pode se apresentar de dois modos: como poder pastoral e como razão de Estado 

(FOUCAULT, 2017, p. 30). 

 Assim, o poder fundado na disciplina supõe um sistema mais apurado de coerções 

materiais do que a figura de um príncipe soberano. Com o lançamento de “Vontade de saber”, 

em 1976, opera-se uma mudança nas pesquisas de Foucault, que se dedicará a estudar o corpo 

molar da população por meio de uma nova tecnologia, a bio-política ou bio-poder. O conceito 

se articula com o de poder disciplinar em substituição à análise dos micro-corpos dos 

indivíduos, já que a confecção da norma defende o autor, corresponde à aparição do poder 

sobre a vida da comunidade, o bio-poder ou bio-política. 

Não se trata de abandonar a utilização do poder-disciplinar; pelo contrário, poder-

disciplinar e bio-poder se integram para um controle/gestão mais efetivo dos corpos. E a partir 

do ano de 1978, Foucault desloca as discussões de poder para a temática de seus últimos anos 

de trabalho: o governo, desenvolvendo uma nova ideia, a governamentalidade (MAIA, 1995, 

p. 98). A categoria é entendida como “o problema de como ser governado, por quem, até que 

ponto, com qual objetivo e com que método” (FOUCAULT, 1984, p. 278-285). O conceito de 

governo em Foucault é utilizado em um sentido dinâmico, de condução e gestão, defendendo 

que a arte do governo rompe com a tradição da teoria jurídica da soberania ao afirmar que o 

governo está bem mais relacionado à questão da condução do que ao tema da soberania.  

Importante para nossa análise a ideia de “Estado Ampliado”, aqui utilizada na 

perspectiva de Gramsci40, citada em Semeraro (1999). Essa concepção compreende o Estado a 

partir das esferas da sociedade civil e da sociedade política, distintas pela função que exercem 

e pela articulação e reprodução das relações de poder numa análise da vontade coletiva. 

Enquanto na sociedade política existe uma dominação fundada na coerção, na sociedade civil 

as classes representadas no conjunto de instituições responsáveis pela elaboração e difusão de 

valores (simbólico e/ou ideológico), buscam uma hegemonia através da direção e do consenso 

(SILVA, 2018). Por isso a sociedade civil seria a responsável pela confecção e propagação 

das ideologias e dos valores simbólicos que visam a “direção”, e a sociedade política, dotada 

de aparelho institucional, teria o monopólio legal da violência com vistas à dominação. 

                                                
40 Gramsci e Foucault desenvolveram ambos teorias do poder com base na noção de "relações de força" de 
Maquiavel, compreendendo as relações de poder como um complexo mecanismo social, sendo que a posição 
adotada por Gramsci difere da de Foucault, por conta do primeiro empreender uma análise fundada na ideologia. 
Optamos em não aprofundar a discussão nesta tese, que foi bem desenvolvida em: Daldal (2014) e Alessadroni 
(2016).  
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Ao aderir à teoria do “Estado Ampliado”, concebemos o poder não apenas como algo 

negativo, identificado como poder de dominação repressor, mas também por uma 

representação positiva, com um papel produtivo capaz de atuar em prol da transformação 

social. Na analítica política de Foucault, ao contrário do enfoque jurídico, o Estado como 

instituição, via de regra percebida como originário das relações de poder, tem seu papel 

remanejado, não sendo mais o centro constituidor destes mesmos liames.  

Maia (1995, p. 88), ao comentar a perspectiva de análise política da “genealogia do 

poder”, aponta que a pesquisa foucaltiana impõe um deslocamento em relação ao Estado ao 

identificar a existência de uma série de relações de poder na sociedade atual que se colocam 

fora da esfera estatal, e que não podem de maneira alguma ser analisadas em termos de 

soberania, de proibição ou de imposição de uma lei. Não que seja negligenciado o papel do 

Estado, mas há apenas um deslocamento em relação às análises tradicionais.  

É significativo para nosso exame o fato de que Foucault nomeia sua análise de 

“descendente”, pois infere em sua teoria que o poder nasce no Estado e se ramifica para todos 

os setores da sociedade, até os mais baixos, reproduzindo-se, sendo apenas uma continuação, 

atuando em rede e permeando todo o corpo social para articular e integrar todos os focos de 

poder. Sua análise informa que o poder tem existência própria e que o Estado não 

necessariamente é o centro e origem do poder (FOUCAULT, 2017, p. 16).      

Não obstante a correta advertência do autor, na tese ora apresentada o destaque vai 

para as relações que tem o Estado como referência, já que possui aparato técnico e 

procedimentos desenvolvidos para dirigir a vida do indivíduo e para controlar a vida subjetiva 

de cada um dos membros da sociedade, visando um “governo por individuação ou 

normalização”. Na terminologia de Foucault esse é o substituto contemporâneo do poder 

pastoral desenvolvido no passado pela igreja católica. Essa técnica do poder pretende 

conhecer a consciência das pessoas, com o objetivo de dirigí-las. O resultado desse processo 

de controle nada mais é do que o sujeito assujeitado a normas e padrões de constituição de sua 

subjetividade, e auto identificado por meio de regras previamente perpetradas de conduta. 

Trata-se, nesse caso, do indivíduo condicionado e autocondicionado, do bom moço instituído 

nos padrões individualistas do modo de vida, para dar um exemplo ocidental, regido pela 

moralidade capitalista e seu paradigma do modo de ser burguês (BRANCO, 2001, p. 246). 

O Estado seria, segundo a reflexão de Foucault, o espaço onde se condensa, em última 

instância, a correlação de forças, que se expressa em leis e em políticas públicas, adotadas a 

favor ou contra os interesses da população (em especial das classes subalternas) e é para o 
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Estado que se voltam parte significativa das expectativas da sociedade, mas sofreu críticas por 

ocultar a dimensão social e de classe dessas correlações de forças (DUTRA SILVA, 2015).  

Foucault trata em seu debate das forças que se chocam e se contrapõem no corpo 

social, intercedendo com o argumento de que a partir das lutas de resistência se chegaria ao 

autogoverno dos indivíduos livres e autônomos, sendo essa a parte do conceito de 

governamentalidade. De acordo com esse entendimento, a autonomia numa esfera pública não 

restritiva depende apenas do grau de autonomia e liberdade de cada um dos membros da 

comunidade e da sociedade. Esse espaço público seria recriado e reinventado, sob novas 

formas de sociabilidade e novos estilos de existência, reformulando o espaço do outro, no que 

constituiria a “heterotopia foucaultiana”, um ideal de local público que busca resgatar o 

espaço do outro que a racionalidade ocidental afastou. Essa é uma condição indispensável 

para a realização de um espaço público livre e democrático em Foucault (BRANCO, 2001, p. 

247).  

 

3.3 A rede da microfísica do poder e os contrapoderes sociais 

 

A última fase do pensamento de Foucault (1978-1984) caminha para os debates do 

tempo presente, especialmente sobre as discussões que envolvam o papel do indivíduo e das 

coletividades nas lutas e transformações das estruturas de poder vigentes, sob a perspectiva 

dos movimentos de contestação do poder. Nesse momento da obra de Foucault, aparece o 

papel das resistências em todas as suas dimensões, assim como das relações de poder na 

atualidade, seus antecedentes históricos e suas perspectivas de êxito. Seus interesses passam a 

ser os combates e as lutas inerentes às relações de poder. A partir desse momento o filósofo 

enfatiza a capacidade de insurgência como uma das maiores consequências das relações de 

poder, os sistemas hegemônicos de poder (BRANCO, 2001, p. 242).   

O autor nos socorre com sua atualidade, defendendo que as transformações das 

estruturas de poder vigentes só poderão ser alcançadas através da contestação, sendo o quadro 

referencial do último Foucault bastante representativo, pois as relações de poder presumem 

um enfrentamento perpétuo entre dominante e dominado, posto que seus efeitos não devem  

ser imputáveis a uma apropriação, mas a estratégias, manobras táticas e técnicas 

(FOUCAULT, 2008, p. 29). 

 A dimensão política na obra de Foucault concede aos variados movimentos de 

contestação um papel importante para a engrenagem sociopolítica, fora do quadro dos 

partidos políticos e das ações estabelecidas. O autor desenvolve uma correlação entre grupo 
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social e poder; dentre outras justificativas, a principal é sua descrença no potencial 

transformador e revolucionário dos partidos e grupos políticos.  

A ideia central de sua teoria é que os poderes não estão em um lugar específico da 

sociedade, existindo integrados ou não ao Estado numa trama complexa e heterogênea, mas 

formando uma rede autônoma e com instrumentos próprios, o que significa dizer que o poder 

não está localizado em nenhum estrato social. Na sua visão, o poder propriamente dito não 

existe, não é um objeto, mas envolve relações de poder, por isso o que se pode dizer sobre ele 

é que será exercido. Foucault afirma que as relações que envolvem o poder são mais ou 

menos piramidalizadas e coordenadas, envolvendo forças que se chocam e contrapõem. Sob 

seu ponto de vista, é exatamente essa natureza relacional, inerente ao funcionamento do poder 

que evita o confronto possivelmente paralisante em um enfrentamento constante e perpétuo 

(MAIA, 1995, p. 89).  

O autor se opõe à ideia de um modelo centralizador em que o poder é emanado apenas 

do Estado, argumentando que existem micropoderes sociais que se relacionam com o poder 

mais geral criado pelos instrumentos estatais. E dessa natureza relacional nascem os embates 

para seu exercício dentro das próprias redes, pois toda luta pressupõe oposições, que 

acontecem dentro da rede de poder em uma pluralidade de relações de força, que se apoiam 

umas nas outras.  

Foucault ao estudar as técnicas e a tecnologia do poder, conclui que a resistência 

também faz parte dessa relação (BRANCO, 2001, p. 240). Dessa forma, os locais de 

resistência são variados e estão espalhados por toda a sociedade, em um movimento de 

constante disputa entre forças dispostas a ganhar, esse é o lugar dos contrapoderes sociais.  

O autor defende também o aspecto positivo do poder, além apenas de seus efeitos 

negativos de dominação, exclusão, rejeição, ocultação e obstrução; argumentando que seria 

possível a construção de uma analítica do poder, especialmente em “A vontade do saber” 

(FOUCAULT, 1999), encarando o seu exercício menos em termos jurídicos e de proibição e 

mais como estratégias com efeitos produtivos, pois as relações de poder seriam uma estrutura 

de ações abertas a muitas possibilidades (BRANCO, 2001, p. 86). O poder deve servir à vida 

e não apenas ao medo, a essência desse ponto de vista é de que o homem é um ser social e que 

precisa dessas conexões. 

A cronologia do autor aponta que em sua fase final seus argumentos estão menos 

voltados para o embate pelo direito, tido como um campo de luta morno e convencional, e que 

o verdadeiro enfrentamento, a seu ver, é o que se volta para o exercício das liberdades 

autônomas, de uma forma mais radical. Branco (2001, p. 245) exemplifica essa ideia com as 
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modalidades de luta da atualidade. Sendo os afrontamentos e resistências ao poder (e a seus 

excessos): “as lutas contra a dominação (étnicas, sociais, religiosas), as lutas contra as formas 

de exploração (que separam o indivíduo do que ele produz), e, finalmente, as lutas que 

levantam a questão do estatuto do indivíduo (lutas contra o assujeitamento, contra as diversas 

formas de subjetividade e submissão).  

Foucault ressalta a força da população e não só a do soberano, mas como grupo com 

desejos e consciente do que quer, por isso afirma que governar e criar políticas públicas tem 

relação direta com as necessidades e aspirações da sociedade, identificadas não só pelo 

aspecto quantitativo de demanda, mas, principalmente, pelo aspecto qualitativo para garantir a 

sua sustentabilidade (FOUCAULT, 2008, p. 289). Por isso estudar as formas pelas quais se 

estruturam as relações sociais, em especial as relações desiguais de obediência e dominação 

que justificam a autoridade e a natureza das obrigações políticas, é uma das maiores 

contribuições da obra de Foucault.  

Para romper com o modelo de dominação, a sugestão do filósofo é a criação de novos 

modos de subjetividade, vínculos e laços comunitários para além das formas individualistas 

de poder. Sob a ótica de “Estado Ampliado” é possível pensar na criação de espaços de 

resistência e arranjos institucionais, numa dimensão jurídica que legitime a participação da 

população e o controle social nas esferas de decisão governamental (SEMERARO, 1999, p. 

74). Para Foucault a questão do poder fica empobrecida quando é colocada unicamente em 

termos de legislação, de Constituição, ou somente em termos de Estado ou sua 

operacionalização. O poder é mais complicado, muito mais denso e difuso que um conjunto 

de leis ou um aparelho de Estado (FOUCAULT, 2014, p. 334-335). 

 Nesse sentido é relevante trazer para o debate a cogitação de Boaventura de Sousa 

Santos acerca do direito estatal e do direito informal. O autor de “O direito dos oprimidos” 

(SOUSA SANTOS, 2014) faz uma análise sociológica do direito informal e da resolução de 

conflitos numa favela carioca a qual designou de Pasárgada, parafraseando Manuel Bandeira, 

para que as identidades dos moradores ouvidos em sua pesquisa fossem preservadas. Na obra 

o autor compara o direito de Pasárgada e o direito estatal, destacando que as relações no 

espaço geográfico favelado são marcadas pela informalidade. As entrevistas realizadas com 

os próprios moradores demonstraram que a burocratização institucional definida pelo sistema 

jurídico estatal não é tão eficaz para aquela organização social.  

Sobre o direito estatal, Sousa Santos (2014, p.36-37) aponta duas importantes 

características: o nível de institucionalização da função jurídica e o poder dos instrumentos de 

coerção a serviço da produção jurídica, destacando que as várias profissões jurídicas possuem 
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tarefas rigidamente definidas e hierarquizadas. Tais particularidades fazem parte da lógica do 

modelo constitucional do Estado liberal, servindo à finalidade do direito em exercer o 

controle e o disciplinamento da sociedade, “o direito do Estado capitalista procede à 

consolidação (contraditória) das relações de classe na sociedade, gerindo os conflitos sociais 

de modo a mantê-los dentro de níveis” (SOUSA SANTOS, 2014, p. 40). O autor afirma que o 

discurso institucional-sistêmico é um discurso eminentemente escrito e coercitivo, e que o 

discurso informal é retórico e oralizado. Mas que esse discurso, abandonado e marginalizado, 

desempenha importante função de integração social e de legitimação do poder político 

(SOUSA SANTOS, 2014, p.83-86).  

 

3.4 Teoria da Proteção Integral e manifestações de poder   

 

O diálogo com a obra de Foucault se relaciona diretamente com as dicotomias 

presentes nos paradigmas menorista e protecionista. A proteção integral integraria a 

representação do princípio ético no trato da criança e do adolescente, decorrência do objetivo 

constitucional de redução de desigualdades e de promoção do bem de todos, sem 

discriminações, com previsão no artigo 3º da Carta Magna, devendo os atores institucionais 

do SGD interferirem na realidade social para a promoção de direitos. Já a situação irregular 

teria o condão de exercer, como pano de fundo da legislação menorista, as funções de 

repressão e disciplina da infância. Trataremos a seguir de algumas categorias da obra 

foucaultiana que mantêm identidade com as disputas travadas desde o momento Pré-

Constituinte de 1988 no campo da infância, e que geraram consequências na configuração e 

reconfiguração da estrutura normativo-institucional vigente nas questões que envolvem 

crianças e adolescentes no Brasil.  

Foucault aponta para uma concepção de poder que compreende também estruturas 

externas ao Estado. Estas, por sua vez, apresentam-se como determinantes para a forja do 

modo de relação com a criança e o adolescente, de forma a corporificar a proteção integral. A 

mudança do paradigma normativo-institucional do menorismo para o protetivo transcende os 

modelos legais, pois interfere em relações não necessariamente regidas na sua totalidade pelo 

direito, e que demandam mobilização da sociedade para a incorporação de novas ideias. Nesse 

ponto será útil a compreensão das relações de poder na perspectiva foucaultiana sobre as 

quais incidem o menorismo e o protecionismo como pano de fundo para as políticas públicas 

voltadas para a criança e o adolescente, fundamentando a análise acerca da aptidão dos 

Conselhos Tutelares como estrutura institucional a concretizar a proposta da proteção integral. 
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3.4.1 A categoria governamentalidade e o Código de Menores 

   

O Código de Menores visava regularizar a vida dos “menores”, a infância 

empobrecida, quando ultrapassavam o limite da “normalização”. No âmbito do Direito da 

Infância, em oposição ao Direito da Criança e do Adolescente, o conjunto de direitos estava 

voltado para aqueles que os adultos tinham sobre as crianças. Nesse ponto se assemelha a 

concepção foucaultiana de governamentalidade, de normalização das condutas e das 

subjetividades, do governo sobre o outro. Lima (2014) ao analisar o tema, afirma que há 

muitos conflitos e usos contraditórios por parte dos operadores da lei que substituiu a 

legislação menorista, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E em sua análise para a 

compreensão das ações do Conselho Tutelar, discute se o órgão pode ser considerado um 

espaço de onde se produz e reproduz uma forma de governo, isto é, se seria um dispositivo 

que visa à governamentalidade da infância e adolescência e sua normalização.          

Ao desenvolve seu arsenal categórico acerca do poder, Foucault o fez para 

compreender a doença, a loucura e a prisão, identificadas como formas de disciplinamento e 

aprisionamento dos micro-corpos individuais. Ao aprimorar sua teoria para uma análise mais 

global, concebeu o conceito de bio-política ou bio-poder, que se articula com o de poder 

disciplinar, já que a ideia corresponde à aparição do poder sobre a vida da comunidade. 

Assim, defendemos que as representações do menorismo na legislação e nas práticas de seus 

operadores, se enquadram também nas categorias de bio-poder e poder disciplinar, com fins 

de controle. 

A categoria mais conhecida de sua obra, o panoptismo, conceito que o autor retoma, 

nome do cárcere projetado por Jeremy Bentham em 1791 e que serve à sua visão de 

“vigilância generalizada” (FOUCAULT, 2014, p. 228), está diretamente ligado ao 

menorismo, pois de acordo com essa ideia, a ela estão submetidos todos os indivíduos nas 

sociedades disciplinares, em um contínuo processos de sujeição das forças e dos corpos 

(FOUCAULT, 2014, p. 241). Essa forma de Foucault explicar a sociedade liberal do seu 

tempo permite correlacioná-la com a Teoria da Situação Irregular, em que o aspecto decisório 

das políticas públicas para a infância estavam centralizados na figura do Juiz de Menores, 

como claro objetivo de “regular através da judicialização” as questões sociais.      

Alessadroni (2016) entende que o panóptico provoca a asfixia e o aniquilamento da 

diferença, e aqui defendemos, estar diretamente ligado ao menorismo, especialmente se 

considerarmos a forma imposta para a organização das políticas para crianças e adolescentes, 

que no paradigma anterior tinham foco em uma estrutura piramidal e hierárquica, bloqueando 
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a interferência de atores externos ao Estado, movimento que só foi possível com a 

incorporação normativa do paradigma protetivo, onde a ênfase está na atuação em rede de 

atores institucionais e sociais, abrindo a possibilidade para a criação do Conselho Tutelar. 

Há bastante conexão entre a visão de Foucault e o desenvolvimento normativo que 

culminou na positivação da Teoria da Proteção Integral no interior da Constituição de 1988. A 

“Campanha Criança e Constituinte”41, no bojo da Assembleia Nacional Constituinte de 1987, 

mobilizou e provocou o debate nacional sobre o tema da criança e do adolescente, resultando, 

naquele momento, no nascimento de dois grupos em torno do tema da infância: os menoristas 

e os estatutistas, cujo resultado das discussões se concretizou no produto legislativo quanto à 

matéria. No caso do Estatuto da Criança e do Adolescente não foi diferente, na verdade essa 

dinâmica foi mais acirrada, pois envolveu a mudança de um período da história do país, em 

transição para a democracia, com reflexos na alteração dos paradigmas sócio-normativos 

informadores do então Direito da Criança e do Adolescente. Considerando o próprio processo 

legislativo como uma construção que envolve poder, a lei é o resultado desse embate entre 

forças políticas e sociais de um dado momento histórico. 

As posições defendidas, notadamente marcadas por pontos de vista e ações opostas em 

relação à situação de vida e desenvolvimento da infância nacional, geraram como produto 

final a incorporação no texto constitucional de uma Teoria da Proteção Integral mitigada, com 

traços de menorismo e que se refletiram na legislação infraconstitucional, no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

A noção de governamentalidade em Foucault está diretamente ligada ao debate 

nacional travado na esfera pública, de governar a infância, sob a forma e através de 

instrumentos de disciplina conformadora ou punitiva previstos no Código de Menores. A 

proteção integral buscou substituir tais ações e práticas, para a instituição de um novo agir nas 

políticas públicas para esse público. Pode-se dizer que a matriz protetiva traduz um conjunto 

de princípios e valores morais no trato da criança e do adolescente, mas que, de acordo com a 

concepção foucaultiana de ética, considerada pelo filósofo como uma consequência 

imaginaria da lógica política para o funcionamento econômico-social, a proteção integral seria 

apenas uma utopia legislativa, sem exequibilidade, e que a ênfase em uma atuação 

democrática, descentralizada e em rede não representa de fato a verdade da sociedade, 

trazendo como consequência a desarmonia entre poder direito e poder verdade. 
                                                
41 A campanha foi deflagrada pelo Ministério da Educação, decorrente da criação, em 1986, da Comissão 
Nacional Criança e Constituinte, por meio da Portaria Interministerial nº 449, de setembro de 1986, resultante da 
articulação entre os Ministérios da Educação, Justiça, Previdência e Assistência Social, Saúde, Trabalho e 
Planejamento, contando também com a participação de entidades da sociedade civil (BRASIL, 2003). 
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3.4.2 Entre o poder como verdade e o poder como direito: o Estatuto da Criança e do 

Adolescente 

 

Pode-se falar em Foucault de efeitos da verdade que decorrem da dinâmica social, e 

essa dualidade, poder como verdade e poder como direito, esse último formal, posto, e 

coercitivo, e o primeiro dinâmico e autêntico, são elementos importantes a serem explorados 

nesta tese. Pois se a verdade é forjada nas relações sociais, ela deve estar inserida na 

legislação, podendo-se falar no caso brasileiro na construção de uma Teoria da Proteção 

Integral mitigada com traços do menorismo, guardando a legislação e sua aplicação pela 

intérprete uma verdade social polarizada. Essa ambiguidade se concretiza no poder como 

direito quando a norma prevê formalmente hipóteses de aplicação de institutos tipicamente 

menoristas, considerados casos de excepcionalidade, mas que, se verá adiante, através da 

discricionariedade do intérprete, se transformam em regra no momento da aplicação. 

Méndez (2013) reconhece a existência de um terceiro paradigma sócio-normativo 

envolvendo direitos de crianças e adolescentes, o “Paradigma da Ambiguidade”, que se 

apresenta como uma síntese eclética das Teorias da Situação Irregular e da Proteção Integral. 

Esse caminho alternativo, aponta o autor, está representado pelos que rejeitam o menorismo e 

as transformações trazidas pela proteção integral, destacando que dentre as principais queixas 

estão a diminuição significativa de práticas discricionárias e paternalistas no trato com 

crianças e adolescente. Na sua visão, o surgimento e a divulgação da ambiguidade resultou da 

resistência dos intérpretes e gestores acerca da objetivação das relações das crianças com 

adultos e o Estado. Aponta ainda que durante a vigência da Teoria da Situação Irregular, as 

leis de menores outorgaram aos juízes a capacidade efetiva de desenhar e executar 

parcialmente as políticas para a infância pobre durante todo o período de vigência plena do 

paradigma menorista. E que o Direito do Menor, pelo menos na América Latina, exercia o 

controle social, além de estar vocacionado a “criminalizar a pobreza”, pois a legalidade 

consistia na mera legitimação do “que acredite ser mais conveniente” ao responsável pela sua 

aplicação.  

Costa (2006) também aponta para a existência de um terceiro paradigma na área da 

criança e do adolescente no Brasil, o “Paradigma da Ambiguidade”, representado por pessoas 

decepcionadas com a falta de efetividade do ECA que defendem o retorno ao menorismo para 

que se adapte a lei à realidade. Trata-se de problema latino-americano, entendendo que esse 

fato remete a pouco explorada relação entre direito e realidade, pois na sua visão, esse é um 
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grande obstáculo à cultura garantista e democrática, que encontra resistência político-cultural 

nas manifestações próprias da ambiguidade. 

Para Méndez (2013) os defensores da ambiguidade sustentam a necessidade de o 

direito refletir apenas a realidade, rejeitando um direito diferente dela, pois caso seja 

diferente, trata-se de conteúdo jurídico meramente ideológico, em outras palavras, negam 

explicitamente as possibilidades do direito como instrumento pedagógico e proposta 

democrática de transformação social. Apontando o caso latino americano, discorre que desde 

a aprovação do ECA no Brasil em 1990, até a nova lei da infância da Nicarágua aprovada 

pelo parlamento do país em março de 1998, todas as leis gestadas pelos movimentos de luta 

pelos direitos da infância na América Latina foram profundamente negadoras da realidade. E 

tais normas, utilizando a fala de Costa (2006), são verdadeiros projetos de sociedade. Para o 

autor, a defesa da ambiguidade está muito mais relacionada às questões que envolvem a lei 

com a democracia do que com o tema da infância.   

No primeiro capítulo desta tese já foi lançada a ideia de que ainda permanecem 

resquícios do menorismo na legislação protetiva, e consideramos que as causas da inserção 

dessas hipóteses no ECA decorre da valoração sociocultural vigente na sociedade brasileira, 

que guarda a compreensão de que o Estatuto da Criança e do Adolescente fez crianças e 

adolescentes reconhecerem apenas seus diretos e ignorarem seus deveres. Resquícios do 

autoritarismo e da repressão ainda incidem na legislação, especificamente nesses casos, 

legitimando dispositivos legais de cunho menorista. O entendimento trazido a este trabalho é 

de que tais dispositivos são dispensáveis, pois insuficiente para as soluções almejadas pela 

legislação, que representam o menorismo com roupagem protetiva. Os exemplos que serão 

analisados desses resquícios ainda presentes na atual legislação de regência, estão nos casos 

de institucionalização de crianças e adolescentes e da exigência legal do Conselho Tutelar 

atuar de forma contenciosa. 

O ECA, tendo o paradigma protetivo como pano de fundo, determinou que o Poder 

Judiciário abandonasse as funções administrativas delegadas a ele no Código de Menores, e se 

colocasse a decidir, a exercer suas funções típicas de compor lides, decidir interesses e dirimir 

conflitos de sujeitos de direitos. A nosso ver, a nova lei impôs uma ampla judicialização a 

questões que não estavam na alçada do Juiz de Menores, em uma perspectiva de que a atuação 

judicial seria capaz de efetivar direitos antes violados. Defende-se neste trabalho que as ações 

apontadas nestes dispositivos legais estão afetas ao trabalho dos profissionais das equipes de 

referência municipais das políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente, com 

possibilidade de soluções efetivas de caráter técnico, onde a atuação deve estar voltada para a 
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execução direta de serviços nas áreas de saúde, psicologia, psiquiatria e sociais, e não 

contenciosa. Em se tratando, em sua maioria, de famílias pobres como destinatários dessas 

normas, atenção maior devem ser dadas às ações de assistência social. A Lei nº 8.742/93, Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), define em seu art. 2º que a assistência social tem por 

objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice e o 

amparo às crianças e adolescentes carentes. 

O art. 227 da Constituição de 1988, na segunda parte do texto, mesmo em consonância 

com o nono princípio da Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 20 de novembro de 

1959, “proteger crianças e adolescentes de qualquer atitude negligente, cruel e de 

exploração”, abriu margem à excessiva judicialização, que o legislador ordinário incorporou à 

norma sob o argumento de “proteção”, incluindo normas de conteúdo aberto além de 

coercitivo-repressivo no ECA, produzindo dispositivos legais voltados à “regularização da 

infância pobre”. Não há dúvidas de que é complexa a relação entre direito e realidade, 

especialmente com o reconhecimento da impossibilidade de universalização das políticas 

sociais básicas voltadas para a criança e o adolescente e postas na norma, mas o que se aponta 

nesta tese são hipóteses que buscam demonstrar se poder verdade e poder direito estão em 

harmonia.   

 

3.4.2.1 Excepcionalidade das medidas socioeducativas em meio fechado 

 

O primeiro caso são as medidas socioeducativas em meio fechado, mais 

especificamente os incisos I a III do art. 122 do ECA, que tratam das hipóteses de aplicação 

da medida de internação: ato infracional praticado com violência a pessoa ou grave ameaça ou 

reiteração de atos infracionais graves. No Brasil, os jovens que praticam atos infracionais são 

submetidos às medidas socioeducativas. Tais medidas possuem a finalidade de ressocializar e 

reeducar o jovem que cometeu um ato infracional para possibilitar que no futuro ele possa 

viver em harmonia com a sociedade e que ingresse na maioridade penal com o necessário 

senso de responsabilidade. Não se pode negar que as medidas socioeducativas possuem 

conteúdo retributivo, com a finalidade de criar no adolescente um senso do que é certo e o que 

é errado, do que é permitido se fazer e do que não é aceito pela sociedade.  

As espécies de medidas socioeducativas estão previstas no artigo 112 do ECA, e são: 

advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à comunidade; liberdade 

assistida; inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional. 

Hoje no Brasil sua execução é orientada pelo Sistema Nacional de Atendimento 
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Socioeducativo (SINASE), que possui como princípio norteador a execução das medidas 

como oportunidade para a reintegração social e na prevenção à reincidência por parte do 

infrator. A imposição de tais medidas está relacionada com a finalidade pedagógica que o 

sistema deve alcançar, por meio da disponibilização de programas capazes de atuar nas duas 

dimensões: sancionatória e pedagógica, tratando a primeira da reprovação do ato cometido, e 

a segunda, oferecendo condições efetivas para que o infrator possa de fato superar aquela 

vivência ou vulnerabilidade. A promulgação da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012 

(BRASIL, 2012a), que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE) como lei infraconstitucional, veio reforçar a execução de caráter penal das medidas 

socioeducativas, especialmente as de meio fechado, judicializando ainda mais medidas de 

caráter pedagógico42. 

O SINASE indica a preferência pelas medidas em meio aberto, uma vez que essas 

medidas são consideradas verdadeiros caminhos para a ressocialização e reinserção do jovem 

no ambiente social. Dentre as medidas em meio aberto previstas no ECA, Saraiva (2002, 

p.99) considera a liberdade assistida como “medida de ouro”, haja vista os 

extraordinariamente elevados índices de sucesso alcançados, desde que adequadamente 

executada, mas para isso é necessário que sua aplicação realmente oportunize condições de 

acompanhamento, orientação e apoio ao adolescente inserido no programa, com designação 

de um orientador que não se limita a receber o jovem de vez em quando em seu gabinete, mas 

que de fato participe de sua vida, com visitas domiciliares, verificação de sua condição de 

escolaridade e de trabalho, funcionando como um referencial positivo capaz de lhe impor 

limite, noção de autoridade e afeto, oferecendo-lhe alternativas frente aos obstáculos próprios 

de sua realidade social, familiar e econômica.  

Sobre as medidas socioeducativas privativas de liberdade previstas no ECA, são elas: 

semiliberdade, em que o adolescente infrator trabalha ou estuda durante o dia e se recolhe à 

noite em uma entidade especializada, e a internação, que constitui na total institucionalização 

e privação de liberdade do adolescente que praticou ato infracional. O ECA estabelece para a 

aplicação da medida de internação a observância dos princípios da brevidade (limite 

cronológico), da excepcionalidade (limite de aplicação), e do respeito à condição peculiar de 
                                                
42 O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) foi aprovado em 08 de junho de 2006 pelo 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) na Assembleia Ordinária n° 140, 
realizada nos dias 07 e 08 de junho de 2006 e estabelecido pela Resolução n.º 119, de 11 de dezembro de 2006 
do CONANDA, publicada no DOU de 13 de dezembro de 2006. (BRASIL, 2006a). Pouco tempo depois, o 
Poder Executivo apresentou ao Congresso Nacional o projeto de lei originário de anteprojeto do CONANDA, 
visando à conversão do SINASE em lei federal, o que veio a ocorrer somente em 2012, por meio da Lei nº 
12.594, de 18 de janeiro de 2012, que também regulamentou a execução das medidas socioeducativas destinadas 
a adolescentes que pratiquem atos infracionais. 
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pessoa em desenvolvimento, conforme exposto no artigo 121. O princípio da 

excepcionalidade prevê que somente será aplicada a internação no caso da inviabilidade de 

imposição de qualquer uma das medidas anteriormente explicitadas. Para Liberati (2003, p. 

115-116), a medida de internação será necessária naqueles casos em que a natureza da 

infração e o tipo de condições psicossociais do adolescente fazem supor que, sem seu 

afastamento temporário do convívio social a que está habituado, ele não será atingido por 

nenhuma medida terapêutica ou pedagógica e poderá, além disso, representar risco para outras 

pessoas da comunidade. E complementa, afirmando que a medida somente terá a eficácia 

esperada se não for aplicada genericamente e que deve ser cumprida em estabelecimento 

especializado, de preferência de pequeno porte, contando com pessoal altamente 

especializado nas áreas terapêutica e pedagógica e com conhecimento em criminologia. 

A crítica posta nesta tese está voltada para um amplo poder discricionário ainda 

conferido ao Poder Judiciário na interpretação das normas infraconstitucionais, e em especial 

nesse caso que trata da institucionalização de adolescentes, refletindo ainda o caráter decisório 

das políticas públicas para a infância, pois a partir do paradigma protetivo devem ter a 

centralidade na gestão participativa municipal.  

Importante para a análise a apresentação de dados que apontam a realidade na 

aplicação das medidas socioeducativas no Brasil, especialmente os resultados 

disponibilizados em 2018, com referência ao ano de 2016, do Levantamento Anual Nacional 

de Atendimento Socioeducativo, realizado pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos (SNDCA/MDH).43 (BRASIL, 2018). 

Outro importante trabalho que teve o Levantamento SNDCA/MDH como ponto de partida foi 

o estudo realizado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), vencedor do Projeto 

Pensando o Direito do Ministério da Justiça de 2009, com o título “Responsabilidade e 

garantias ao adolescente autor de ato infracional: uma proposta de revisão do ECA em seus 18 

anos de vigência” sobre o tema das medidas socioeducativas. A última pesquisa, coordenada 

por Minahim (2010), concluiu pelo distanciamento, por parte dos Juízes da Infância e dos 

Promotores de Justiça nacionais, dos parâmetros da proteção integral na aplicação das 

medidas socioeducativas. O estudo ressalta a importância desses atores institucionais para a 

política pública de atendimento socioeducativos nacional já que são eles os responsáveis pelas 
                                                
43 O levantamento é produzido com base nas informações enviadas pelos Estados e o Distrito Federal, para a 
Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos 
(SNDCA/MDH), referentes à situação do atendimento no período de um ano. O objetivo da sistematização é 
permitir uma avaliação do atual cenário das unidades de privação ou restrição de liberdade, identificando, entre 
outros aspectos, o perfil dos adolescentes, atos infracionais praticados e a estrutura (unidades e profissionais) 
disponível nos sistemas estaduais e distrital. 
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decisões finais de internação dos adolescentes que cometem atos infracionais. Os dados 

demonstraram que há um discurso dominante nas decisões dos Tribunais de Justiça dos 

Estados de São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Rio Grande do Sul, além 

das decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a temática do adolescente que 

pratica ato infracional, que são na sua maioria fundamentadas com argumentos extrajurídicos 

e extralegais, pois a aplicação da internação é feita à revelia dos requisitos legais previstos no 

ECA, sendo a legitimidade das decisões sustentada unicamente em um discurso de autoridade 

por parte dos magistrados e promotores, com questionamentos de ilegalidade por parte dos 

defensores públicos dos tribunais pesquisados.  

Minahim (2010) aponta um desprezo e não aplicação das normas do ECA, 

caracterizadas as sentenças por um decisionismo que se utiliza da proteção integral a depender 

da sua conveniência. O estudo conclui que as práticas judiciais pesquisadas na questão do 

adolescente autor de ato infracional ainda está inspirada, muitas vezes, no modelo anterior do 

Código de Menores, demonstrando uma atitude assistencialista com grande hesitação por 

parte dos operadores do sistema de justiça nacional em adotar o novo modelo da proteção 

integral instituído pelo ECA. Para a pesquisadora, todos os elementos citados configuram uma 

“neomenorização44”, fundado na pretensa proteção e na ausência de limites para a intervenção 

socioeducativa, que na prática traz prejuízos para a liberdade e garantias legais dos 

adolescentes. Já o Levantamento Anual do SINASE (SNDCA/MDH), aponta que na execução 

do atendimento socioeducativo em meio fechado, nacionalmente entre adolescentes de 12 a 

21 anos nas unidades de restrição e privação de liberdade no Brasil, do total de 26.868 jovens, 

26.209 estão em cumprimento de medidas de internação, internação provisória e internação 

sanção. E um dos primeiros levantamentos realizado, no ano de 2006, apontou que àquela 

época o número total de internos do sistema socioeducativo em meio fechado no Brasil era de 

15.426 (quinze mil quatrocentos e vinte e seis) adolescentes. No ano de 2008, após a 

publicação do SINASE, o documento apontou que o total de internos no sistema 

socioeducativo em meio fechado no Brasil aumentou e era de 16.868 (dezesseis mil 

oitocentos e sessenta e oito) adolescentes.  

A comparação entre os números aponta o aumento expressivo de adolescentes 

institucionalizados se comparado aos anos anteriores, e demonstram que há descumprimento 

do ECA e do sétimo princípio do SINASE, da “Excepcionalidade, brevidade e respeito à 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento” na aplicação das medidas socioeducativas 
                                                
44 Menorização corresponde à prática repressiva com relação ao adolescente, dando um caráter de pena no 
tratamento do adolescente que comete ato infracional; o termo foi cunhado por Adorno (1993). 
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em meio fechado no Brasil. O ECA determina que a privação de liberdade do adolescente 

deve ser aplicada somente quando for imprescindível, nos exatos limites da lei e pelo menor 

tempo possível. O documento “Guia para operadores e gestores do Sistema Socioeducativo” 

elaborado em 2006 pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República (SEDH/PR), sob a coordenação acadêmica de Costa (BRASIL, 2006c), afirma que 

existe na área do adolescente em conflito com a lei um “Cavalo de Tróia”, pois a Teoria da 

Proteção Integral é amplamente defendida pelos operadores do sistema, mas a Teoria da 

Situação Irregular é aplicada nas práticas institucionais, falando-se em nome do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e agindo contra ele na prática.  

Assim, a Teoria da Situação Irregular ainda persiste nesse ponto na legislação 

protetiva, legitimando a institucionalização dos jovens, herança do Código de Menores. 

Defendemos que a aplicação de medidas socioeducativas não prescinde de um processo penal 

e que um órgão de articulação, como o Conselho Tutelar é capaz de aplicação de medidas 

legais protetivas, como é o caso dos atos infracionais cometidos por crianças, cuja definição 

de qual medida será aplicada é parte das atribuições legais do órgão, por conta de previsão 

expressa no art. 105 do ECA.   

 

3.4.2.2 Excepcionalidade do acolhimento institucional de crianças e adolescentes 

 

No primeiro capítulo desta tese foi apresentado o princípio da prevalência pela 

convivência familiar e comunitária, positivado no ordenamento pátrio nos art. 23, parágrafo 

único do ECA, que regulamentou o art. 226, § 8º da Constituição Federal de 1988, dando 

prioridade para a permanência dos filhos com seus pais, fortalecendo os vínculos afetivos para 

um crescimento sadio.    

O ECA prevê que a inserção de crianças e adolescentes em unidades de acolhimento 

institucional é uma das medidas especificamente protetivas, as quais pressupõem a existência 

e a manutenção de programas destinados a assegurar tais ações, que devem ser desenvolvidos 

por entidades de atendimento, governamentais e não-governamentais. Dentre os programas 

elencados no art. 101 do ECA, o acolhimento institucional está indicado no art. 92, no plano 

normativo as unidades se destinam a atender a população infantil que se encontra em 

“situação de risco pessoal e social”, por isso, e em consonância com a proteção integral, o 

acolhimento institucional deve ser medida temporária e deve ser utilizado como forma de 

transição, uma vez que visa, de acordo com a norma, à reintegração familiar. 
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A decretação da medida protetiva de acolhimento institucional poderá ser feita pelo 

Conselho Tutelar ou pelo Poder Judiciário, mas sua manutenção se dá apenas pela via judicial 

com a instauração de processo contencioso. A judicialização do acolhimento institucional de 

crianças e adolescentes foi incluída no ECA por meio da Lei nº12.010, de 03 de agosto de 

2009, com a inclusão do §2º ao art. 101. 

Algumas pesquisas se dedicaram ao levantamento e análises quantitativa e qualitativa 

acerca do acolhimento institucional de crianças e adolescentes (HOGEMANN; MACIEL, 

2012). Rossetti-Ferreira (2012) ao investigar a situação em Ribeirão Preto, indagou, mas não 

obteve respostas concretas sobre os critérios para o Poder Judiciário manter o acolhimento 

institucional, e também sobre a quem caberia garantir a reintegração familiar, de forma a 

evitar uma permanência prolongada nas instituições de acolhimento. Assim como a autora, 

questionamos se essas “violações de direitos”, que cabem na categoria jurídica “negligência”, 

autorizadora do acolhimento institucional de crianças e adolescentes, não se transformam em 

(re) violações com o afastamento do convívio familiar.  

Já Hogemann (2012, p. 178-209) aponta em sua pesquisa, realizada com base nos 

números do quinto censo do MCA45 no ano de 2010, na cidade de Duque de Caxias, que a 

situação de miserabilidade foi uma constante em quase 100% (cem por cento) dos casos de 

crianças e adolescentes acolhidos, mesmo nos 24,39% (vinte e quatro e trinta e nove por 

cento) em que a causa do acolhimento foi a “negligência” por parte dos responsáveis, 

excluindo-se desse total somente os 12,20% (doze e vinte por cento) dos casos de abuso 

sexual ou de suspeita de abuso sexual. Outra realidade identificada na pesquisa foi que 

57,83% (cinquenta e sete e oitenta e três por cento) das crianças e jovens acolhidos, que 

representam um contingente de 71 (setenta e um) do total de 123 (cento e vinte e três) 

crianças e adolescentes pesquisados, já se encontram internados há pelo menos um ano, sendo 

certo que destes, 51 (cinquenta e um) ainda mantém vínculos familiares de alguma espécie. A 

conclusão final da pesquisa é que o Poder Judiciário e o Conselho Tutelar, ao invés de 

aplicarem a institucionalização, deveriam exigir o atendimento das famílias dessas crianças 

em programas oficiais de auxílio, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

para serem mantidos em sua família de origem.  

                                                
45 O Programa Módulo Criança e Adolescente (MCA) realizado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 
parceria com o curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, vencedor do Prêmio INNOVARE-2008, vem 
promovendo a alimentação dos dados cadastrais das crianças e adolescentes acolhidas institucionalmente e em 
situação de risco pessoal e social promovida nas instituições de acolhimento infantil, públicas e privadas do 
estado (MPRJ, 2012).  
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No caso do município do Rio de Janeiro, Hogemann e Arruda (2015), em pesquisa 

realizada no ano de 2015, concluíram que ainda persiste a cultura do abrigamento na cidade, 

com práticas permeadas por ambiguidades e contradições, especialmente por parte do Poder 

Judiciário. Os dados coletados indicaram que as causas justificadoras do acolhimento 

institucional de crianças e adolescentes envolvem muito mais as ações de outras políticas 

públicas de Estado, como educação, saúde e a própria assistência social.  

Os números trazidos nesta tese apontam que a cultura da institucionalização ainda não 

foi extirpada do plano fático, e que o poder como direito imaginado pelo legislador 

infraconstitucional não conseguiu modificar as práticas, pois o menorismo, pelo menos nesses 

casos, ainda é tido por poder como verdade. O legislador ordinário demonstrou diretamente o 

desejo em reiterar a proteção integral como uma meta a ser cumprida, pois de forma declarada 

estabelece no art.1º da Lei nº 12.010, de 03 de agosto de 2009, que a lei visa o 

aperfeiçoamento da sistemática prevista para garantia do direito à convivência familiar a todas 

as crianças e adolescentes, e que a intervenção estatal será prioritariamente voltada à 

orientação, apoio e promoção social da família natural, junto à qual a criança e o adolescente 

devem permanecer, ressalvada absoluta impossibilidade demonstrada por decisão judicial 

fundamentada.  

Com o fim de acabar com a cultura do abrigamento de crianças e adolescentes apenas 

por serem pobres, o ECA estabeleceu em seu art. 23 que a falta de recursos materiais não é 

motivo suficiente para o acolhimento institucional, e que a criança deve ser prioritariamente 

mantida em sua família de origem. No ano de 2016 foi inserido ao dispositivo legal o §1o por 

meio da Lei nº 13.257, de 08 de março de 2016, reiterando que não existindo outro motivo 

que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua 

família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas 

oficiais de proteção, apoio e promoção. Outra alteração legislativa que teve o objetivo de 

orientar as decisões judiciais para o paradigma protetivo é a hipótese inserida pela Lei n.º 

12.962, de 08 de abril de 2014, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, pois incluiu vedação 

expressa à perda do poder familiar em virtude de condenação criminal dos genitores.  

Apesar da positivação e das recentes mudanças legislativas, a atuação do Conselho 

Tutelar e do Poder Judiciário ainda é em sentido contrário, a favor do abrigamento, colocando 

em risco a aplicabilidade do princípio da convivência familiar e comunitária (DIAS e SILVA, 

2012).  A priorização pela institucionalização de crianças de adolescentes é bastante criticada 

por representar um retorno à situação irregular pautada pela repressão e o autoritarismo. O 

debate está presente na obra de Foucault, pois na sua visão, os modelos de aparelhamento 
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disciplinar também permeiam as instituições não prisionais, fora ou não da esfera estatal: as 

prisões, escolas, hospitais, quartéis e fábricas; locais fundamentais ao funcionamento da 

sociedade industrial capitalista, defendem Ferreirinha e Raitz (2010, p. 379).  

Entendemos que “aprisionar” a infância pobre nos reformatórios e nos abrigos foi a 

forma que o Código de Menores encontrou de praticar o higienismo social, pois de acordo 

com Foucault, há uma ordem disciplinar nessas instituições consideradas totais, que reflete 

sobre o sistema instituído no interior delas, levando a uma forma de instituir ordem e gerar 

eficiência e utilidade econômica. Portanto, a manutenção do sistema de institucionalização no 

ECA, explicita o conteúdo socialmente excludente dos dispositivos legais que o autorizam, e 

ainda mais na priorização desse sistema por parte do aplicador da norma, pela via do 

acolhimento institucional ou medidas socioeducativas em meio fechado. Foucault (1999) 

indica que nesses estabelecimentos se aplica o poder disciplinar como método, pois criam-se 

comportamentos humanos estabelecidos e homogêneos, já que a disciplina é também 

compreendida como uma forma de castigo e punição, atributos também encontrados no 

menorismo. 

Nascimento, Cunha e Vicente (2007) apontam para uma situação ainda mais 

complexa, a destituição do poder familiar por conta da culpabilização das famílias pobres, 

passo posterior à instititucionalização de crianças. Em sua análise as autoras relacionam a 

historicidade dessa prática no país com técnicas de disciplina e controle pensadas por 

Foucault (2012). Apontam que desde o Brasil Império, com maior abandono e circulação de 

crianças negras e pardas nos centros urbanos, especialmente em decorrência da promulgação 

da Lei do Ventre Livre e da Lei Áurea, cresceu um sentimento de medo e de repulsa pelos 

infantes pobres, culpabilizando suas famílias por essa condição. Um primeiro sistema formal 

de abandono inaugurado em 1726 e extinto somente em meados de 1940 foi a Roda dos 

Expostos46, sistema adotado em várias cidades brasileiras à época e que possibilitava o 

abandono sem identificação do autor ou do genitor como forma de ocultar a desonra moral e a 

ilegitimidade da criança. As autoras apontam que a prática se estendeu para o Brasil 

República, evoluindo para a criação de orfanatos, abrigos e reformatórios sob a administração 

de entidades religiosas.  

                                                
46 Ainda no século XVI os padres jesuítas radicados no Brasil criaram colégios para receber os meninos índios 
que perdiam a família devido às pestes ou conflitos com os colonizadores europeus. Os bebês deixados nas 
calçadas e ruas morriam sem receber o batismo, fator de inquietação para o clero e os católicos, por isso os 
estabelecimentos religiosos, como a Santa de Misericórdia, assumiu o papel de cuidar dos bebês abandonados 
nos centros urbanos a partir dos séculos XVIII e XIX com a criação da Roda dos Expostos ou Roda dos 
Enjeitados, especialmente com o aumento da miséria e de condições mínimas de vida para muitas famílias nos 
maiores centros urbanos do país como Rio de Janeiro, Salvador, Vila Rica e São Paulo (TORRES, 2008). 
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Torres (2008), citando Venâncio (2004) aponta que entre 1941 e 1964 são criados o 

Serviço de Assistência ao Menor (SAM) e a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 

(Funabem), e que o problema da criança abandonada passa a ser visto como questão de 

segurança nacional, havendo ampliação das instituições correcionais de menores infratores 

sob responsabilidade estatal. E ressalta que mesmo com a promulgação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, é mantida a perversa estrutura institucional 

herdada das décadas passadas. A tutela de crianças e adolescentes legitimando a intervenção 

estatal na vida das famílias pobres, aparece com a edição dos Códigos de Menores, de 1927 e 

1979, reflexos das forças econômicas e sociais no poder dos governos ditatoriais. Por isso a 

construção legislativa do Código de Menores possibilitou que o Estado exercesse a tutela das 

famílias, pois deveria intervir naquelas onde o poder familiar estava ausente ou mal exercido 

segundo o modelo da sociedade familiar burguesa contido na lei, colocando no plano da 

ilegalidade os outros modos de existência familiar, pois se considerava como irregular a 

situação de uma criança que possuísse uma família desestruturada, por exemplo 

(NASCIMENTO; CUNHA; VICENTE, 2007).  

Foucault (2014) trata do poder soberano face às relações de poder modernas, a arte de 

governar. Na visão do pensador, a continuidade do poder se refere à sua disseminação na 

sociedade, construindo novas formas e estratégias. E essa continuidade ascendente do poder, 

referida por Foucault, diz respeito ao entendimento de que o soberano, ou aquele que governa 

um Estado, deve saber governar primeiro as suas relações pessoais. A família, portanto, passa 

a ter uma função política, o que permite a intervenção estatal na vida destas.  

Entretanto, mesmo com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

o modelo de tutela das famílias pobres permanece a partir de novas e antigas instâncias de 

controle, os Conselhos Tutelares e os Juízes da Infância e Juventude a despeito de um 

paradigma protetivo. A categorização “família negligente” representa o novo estatuto jurídico 

das famílias pobres justificadoras da intervenção estatal, pois o discurso não é mais o da falta 

de condições materiais para o cuidado dos filhos, e sim o desrespeito aos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo os maus-tratos e todos os tipos de exploração 

compreendidos como incompetência familiar solucionados com a individualização da 

violência, desconsiderando as relações de poder contemporâneas (NASCIMENTO; CUNHA; 

VICENTE, 2007).  

Rossetti-Ferreira (2012) enfatiza que a cultura da institucionalização de crianças e 

adolescentes permanece e que as unidades que executam o acolhimento institucional são 

locais conhecidos até hoje como espaços de “criança desamparada” marcados por práticas 
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assistencialistas e filantrópicas. Acrescentando que, na sua visão, os marcos políticos-legais 

que reforçam a convivência familiar e comunitária, buscam contribuir para desfazer essas 

práticas, mas que, como são apenas diretivas gerais, ainda não foram totalmente 

implementadas no país. A autora coordenou pesquisa empírica com o objetivo de conhecer a 

realidade dos abrigos em Ribeirão Preto no ano de em 2004, realizando entrevistas com três 

conselheiros dos Conselhos Tutelares de Ribeirão Preto indagando acerca dos critérios para a 

realização dos abrigamentos e a quem caberia garantir a reintegração familiar de forma a 

evitar uma permanência prolongada, mas as respostas evidenciaram grandes dificuldades por 

parte destes atores no momento de abordagem da criança e de sua família, bem como uma 

heterogeneidade nos critérios de abrigamento. E a partir de busca nos prontuários dos abrigos 

e nos autos judiciais da cidade, constatou que a maioria das crianças abrigadas tem a mulher-

mãe como única responsável pelos cuidados com a prole e isso faz com que, diante deste 

contexto, suas dificuldades financeiras sejam intensificadas, além de frequentemente não 

contar com uma rede de apoio que a auxilie. Por isso não é possível analisar tal realidade com 

foco apenas na criança deixando de fora a análise de todo um cenário histórico-social e 

econômico e do cenário de ausência de políticas de proteção social, que deveriam ser 

implementadas pela esfera pública com a participação da comunidade, Conselho Tutelar, 

Poder Judiciário e governo.  

Assim, a questão que se coloca é se a proteção integral corresponde realmente à 

verdade social nas questões que tratam de crianças e adolescentes nacionalmente, pois não 

parece que o poder como direito representa os valores e a cultura inseridos no bojo das 

famílias pobres, efetivos destinatários das normas do ECA, causando colisão entre os 

paradigmas sócio normativos, com uma forte tendência à aplicação do “Paradigma da 

Ambiguidade”. 

  

3.4.2.3 Conselho Tutelar e seu caráter não jurisdicional 

 
Durante a vigência do Código de Menores, o Juiz de Menores concentrava as funções 

jurídica, social e administrativa nas questões relacionadas aos direitos de crianças e 

adolescentes. Com o advento da Constituição de 1988 e do ECA, essas atribuições foram 

dividas entre família, sociedade e Estado. À sociedade incumbiu papel central de participação, 

concretizado através da criação de instância com representação na comunidade, o Conselho 

Tutelar, por isso a ele foram delegados poderes e atribuições próprias, visando suprir o antigo 

caráter administrativo e social conferido ao Poder Judiciário (MELLO, 2009).  
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A criação da instituição pelo ECA teve como objetivo principal contemplar a ação de 

representantes da comunidade na condução das políticas públicas para crianças e 

adolescentes, exercendo os contrapoderes sociais. A main legis é que o órgão seja chamado a 

atuar quando a família sozinha não consiga garantir os direitos constitucionais de seus filhos, 

nesses casos o ECA prevê o apoio do Conselho Tutelar, já que a elegibilidade de seus 

membro pela própria comunidade os coloca na posição de conhecedores das famílias, suas 

relações e questões locais mais frequentes.  

O Conselho Tutelar possui três macro linhas de atuação, a politica, de articulação da 

rede protetiva e a contenciosa. O órgão no exercício de suas atribuições, considerando sua 

competência contenciosa, poderá aplicar medidas protetivas dependendo da situação fática 

apresentada, elencadas nos arts. 101, ou medidas a pais e responsáveis, essas últimas de cunho 

sancionatório definidas a partir do inciso VII do art. 129 do ECA. A advertência, única 

medida que poderá ser aplicada aos responsáveis na sede do órgão pelo Conselho Tutelar, 

consiste na admoestação verbal de pais ou responsáveis como forma de tomarem consciência 

e de alerta para os atos que eles ou seus filhos cometeram. Sendo que a perda da guarda, a 

destituição de tutela e a suspensão ou destituição do poder familiar prescindem de decisão 

judicial, podendo o Conselho Tutelar proceder à representação e encaminhá-la ao Poder 

Judiciário para que tome as providências que entender necessárias.  

Defendemos nesta tese que o ECA leva o Conselho Tutelar a fugir da proposta 

constitucional da proteção integral privilegiando uma atuação de polícia administrativa, que 

se aproxima da contenciosa, típica do Poder Judiciário, deixando pouco espaço para as ações 

de sensibilização e aconselhamento familiar. O caráter coercitivo do órgão, como se verá mais 

a fundo no terceiro capítulo, é estimulado nacionalmente, esvaziando a real motivação para 

sua criação. Surge então o questionamento: Qual a utilidade de se ter uma estrutura de 

participação social, se ela é direcionada para a atuação quando o conflito se instala? Pois se o 

poder como verdade não for alterado de alguma maneira, os participantes da sociedade que se 

habilitem ao Conselho vão acabar reproduzindo a matriz velha.  

O aspecto decisional das políticas públicas para a infância, centrado em uma atuação 

discricionária e contenciosa, são característicos do menorismo, por isso entendemos que o 

atual modelo não está sendo suficiente, pois ainda continua centrado na situação irregular, e 

que se as políticas públicas de saúde e assistência social não chegarem antes da medida 

judicial ou administrativa, as consequências são já conhecidas, lotação das unidades de 

acolhimento institucional e continuidade nas situações de violações de direitos de famílias em 

situação de miserabilidade econômico social. 
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A qualificação legislativa dos Conselhos Tutelares como órgãos contenciosos provoca 

a reflexão acerca da proteção integral ser a reprodução da verdade posta na sociedade, pois na 

sua atuação diária, desenvolvida no próximo capítulo, surgirão questões que envolvem a 

representação social do órgão e o que autoridades e comunidade local esperam dele, gerando, 

via de consequência, práticas voltadas à governamentalidade da infância pobre.  

A reflexão acerca dessas normas e de sua aplicação, aponta para uma clara dicotomia, 

presente na legislação e nas práticas dos atores institucionais do SGD, que identificam a 

criança e o adolescente ora como “sujeito de direitos”, ora como “sujeito de deveres”, 

dependendo a qual grupo ou classe social pertença. De acordo com Foucault, a sociedade é o 

local de construção da verdade, já que o poder é socialmente difuso e institucionalmente 

disperso, e, portanto, para que a proteção integral se transforme na única verdade social no 

campo da criança e do adolescente, precisa estar além da mera utopia ou retórica legislativa, 

já que as classes dominantes legislam e aplicam a norma, e por via de consequência é essa a 

verdade que aparece representada no poder como direito. Daí reside a importância da 

constituição e fortalecimento de instância de contrapoderes sociais, que identifique nas 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social suas múltiplas dificuldades e 

comprometimentos no seu desenvolvimento físico e emocional, que compreenda e transforme 

esse poder verdade das famílias pobres em poder direito.  

 

3.4.3 O Conselho Tutelar como estrutura de poder fora do Estado  

 

A concepção de repressão social e de submissão do corpo social aos mecanismos de 

controle e manipulação são o centro da digressão de Foucault em “Microfísica do poder” 

(FOUCAULT, 2017). Considerando que no campo da criança e do adolescente as relações se 

desenvolvem a partir da família, Estado e sociedade civil, as estruturas de poder devem ser 

pensadas a partir dessas interações, de crianças e adolescentes com a família, Estado e 

sociedade. Sendo que nesta tese as relações com a sociedade civil terão destaque. Na sua obra 

a sociedade civil adquire grande relevância, pois de acordo com Foucault, no seu interior são 

confeccionadas e propagadas as ideologias e os valores simbólicos que visam a “direção” do 

grupo social. 

A ideia de sociedade civil sofre reformulações a partir de Gramsci quando o autor 

concretiza a ideia de “Estado Ampliado”, fruto da junção entre Estado e sociedade civil, que 

se unem e complementam para formar um todo. No seio da sociedade civil estariam os mais 

diversos grupos da sociedade, como igrejas e sindicatos, disputando espaço político e 



 85  

exercendo um poder ideológico sobre o todo social. Portanto, a sociedade civil faz parte desse 

Estado Ampliado, já que constitui um espaço de tensão onde convivem e se chocam projetos 

ideológicos distintos (GRAMSCI, 2005, p. 458). 

Fontes (2006, p. 210) afirma que Gramsci recuperou e reformulou a visão de Hegel, 

reaproximando a reflexão sobre o Estado das formas de organização social num projeto 

político que almeja a plena realização dos indivíduos, já que a consequência seria a vivência 

intensa da participação na vida política e social. A tensão entre os projetos hegemônicos 

(vindos da classe dominante) e os contra-hegemônicos (originados dos grupos subalternos) 

dará origem ao Estado Ampliado, o qual consiste no espaço onde se dá a luta entre as classes, 

através de organizações nas quais se formam e se modelam as vontades e a partir das mesmas  

formas da dominação se espalham como convencimento (GRAMSCI, 2001, p. 47). 

O Conselho Tutelar ocupa esse lugar, de construção da formulação da vontade e da 

consciência daqueles que não tem voz nesse Estado Ampliado, exercendo influência nas 

concepções próprias do Estado com a disseminação dos valores e ideias da proteção integral, 

além de conduzir as práticas, determinante para a concretização da matriz constitucional 

protetiva, mesmo em uma estrutura de poder fora do Estado. Por isso a questão que se coloca 

é se o modelo institucional do Conselho Tutelar tem aptidão para interferir nas estruturas de 

poder que se entrelaçam no universo da criança e adolescência, voltada em alguns casos, para 

o menorismo, e se terá o órgão o condão de transformá-las, aproximando-as da lógica da 

proteção integral.  

Os críticos à obra de Foucault47 apontam que estão banidos de seu universo referencial 

os conceitos de capitalismo, imperialismo e luta de classe, e no seu lugar ganham espaço 

aqueles de sociedade disciplinar, poder e (indefinidos) pontos de resistência 

(ALESSADRONI, 2016). Entende-se nesta tese, que a falta de menção direta a uma luta de 

classes não afasta a relevância relacional entre os membros do Conselho Tutelar como 

representantes do discurso não hegemônico dos grupos minoritários e da comunidade local, 

em oposição às práticas dos Poderes Executivo e Judiciário, que encampam um discurso 

voltado ao menorismo, afetos à classe dominante.   

A própria gênese da consolidação do Direito da Criança e do Adolescente no Brasil, 

como descrito no primeiro capítulo, aponta a sociedade civil como o lugar de produção de 

verdade, em um movimento de baixo para cima, em que a comunidade corporifica suas 

demandas para o mundo formal normativo, só sendo possível por meio de uma construção 

                                                
47 Destacamos entre eles: Poulantzas (2000), Coutinho (2010) e Boito Júnior (2007). 
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coletiva e democrática, concebida através de estruturas de poder como o Conselho Tutelar, 

que dão voz à população criminalizada pela pobreza. Desde as primeiras discussões que 

objetivaram introduzir no país um paradigma normativo-institucional protetivo à criança e 

adolescência, das propostas advindas do FÓRUM DCA e dos Conselhos de Direitos na 

década de 80, de forma mais expressiva do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA), tiveram o claro objetivo de substituição do menorismo. Afinal, 

tem-se na Teoria da Situação Irregular, uma ideia defendida e idealizada por uma autoridade 

vertical, em desarmonia com a “verdade” e a “ética” produzidas nas relações sociais públicas 

e privadas travadas nas comunidades48.  

O Conselho Tutelar precisa ser compreendido como o locus capaz de efetivar essa 

transformação, não totalmente reproduzida na legislação. O mais importante é que essa 

verdade apareça, pois consideramos nesta tese que a unidade estatal na área da infância é 

secundária em relação aos poderes regionais e externos. Mas a questão que se põe é a 

seguinte: se o caráter contencioso e de expectativa de punição representado na atuação do 

Conselho Tutelar está em consonância com esse poder, e se seu mecanismo de atuação estaria 

alinhado aos objetivos legislativos de funcionar como zelador de direitos?  

As concepções de Foucault sobre poder e contrapoder trazem uma dimensão 

disciplinar e também uma de luta, que transcende os limites possíveis do direito, impossíveis 

de se concretizarem sem a participação da sociedade como promotora de uma nova lógica de 

reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos autônomos. Outra importante 

contribuição do Conselho Tutelar ser considerado como instância de contrapoderes sociais, é 

trabalhar na rede protetiva de serviços e atendimento para que atue na transformação das 

famílias, ultrapassando o paradigma menorista que tinha como fundamento ações 

assistencialistas e paternalistas, buscando, e nessa tarefa o Conselho Tutelar auxiliará, numa 

atuação voltada para a efetivação dos direitos subjetivos positivados. 

A análise das práticas e das ações do Conselho Tutelar buscará relacionar os 

significados do poder como verdade ao menorismo e à autoridade vertical, e o consequente 

afastamento do poder como direito, pois se essa hipótese se confirmar, a proteção integral 

nunca chegará às relações sociais como juridicamente concebida. Por isso, serão estudados os 

modelos legais e se os que estão postos estão aptos a legitimar o poder como verdade, 

considerando que na estrutura institucional dos Conselhos Tutelares repousa tal legitimidade. 

Essa será a tônica do próximo capítulo.   

                                                
48 O histórico do Direito da Criança e do Adolescente no Brasil foi apresentado no primeiro capítulo.  
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4 O CONSELHO TUTELAR COMO ÓRGÃO TRANSFORMADOR DAS 

ESTRUTURAS VIGENTES 

 

A problematização acerca do exercício do poder de resistência, da construção de 

estruturas organizadas fora do aparelho estatal e da forma de gestão do Conselho Tutelar 

como estrutura articuladora das políticas públicas para a infância no Brasil, é debatida neste 

capítulo. A principal questão levantada é a possibilidade de coexistência de um órgão que seja 

ao mesmo tempo vinculado administrativamente ao Estado, mas que possa ter uma visão dos 

fenômenos sociais, a qual, não é necessariamente a mesma do poder representado pelo 

aparelho burocrático estatal, exercendo a função de contrapoder social. A título de ilustração 

são apresentados dados da práxis no exercício das atribuições do órgão.      

  

4.1 Sistema de Garantia de Direitos (SGD) 

 

O Conselho Tutelar é parte integrante do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), 

atuando na qualidade de agente protetivo e indutor das políticas públicas para crianças e 

adolescentes. A própria construção do Direito da Criança e do Adolescente no Brasil 

transcorreu por meio da reoralização do discurso e práticas jurídicas, dando voz a novas 

estruturas populares e participativas presentes na sociedade civil, da mesma forma que o 

SGD.  

O Sistema de Garantia de Direitos (SGD) traduz uma interpretação do arcabouço 

principiológico estatuído pela Constituição com a opção pela Teoria da Proteção Integral, e 

busca institucionalizar uma lógica de articulação e integração das instâncias públicas 

governamentais e da sociedade civil, e de seus atores, na aplicação de instrumentos 

normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a 

efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente, nos níveis federal, estadual, 

distrital e municipal49. Sua construção teórico-política foi esboçada inicialmente por Nogueira 

Neto (CABRAL, 1993), no entanto, Saraiva (2010, p.64-65) também se dedicou ao tema, 

afirmando que o sistema constitucional estabeleceu direitos fundamentais destinados a 

crianças e adolescentes em três níveis, ou subsistemas de garantias que se relacionam e 

                                                
49 Art. 1º - Resolução CONANDA nº 113, de 19 de abril de 2006 (BRASIL, 2006a). 
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dialogam, e que o Estatuto da Criança e do Adolescente se organiza fundado nesses três eixos 

centrais que atuam de forma harmônica entre si, com acionamento sucessivo ou simultâneo50.    

O SGD foi formalizado com a publicação da Resolução CONANDA nº 113, de 19 de 

abril de 2006, que dispõe sobre os parâmetros para sua institucionalização e fortalecimento, 

contendo definições e competências. O SGD contém três eixos, além de atores e espaços 

reconhecidos como parte do processo político para a implementação dos direitos de crianças e 

adolescentes no Brasil. O funcionamento articulado destes três eixos visa superar a concepção 

e o formato que vigorava até então no Código de Menores, em que a centralidade local estava 

na figura do Juiz de Menores, e a competência executória das ações estava na União, onde um 

único órgão estabelecia as ações a serem desenvolvidas.  

O que o sistema busca é imprimir o caráter da transversalidade às políticas públicas 

para crianças e adolescentes no Brasil, considerando a lógica da proteção integral, pois, caso 

contrário, se as ações se pretendessem ser geridas por um polo exclusivo de competência, 

estariam fadadas ao fracasso. A construção das desejáveis articulação e integração são a 

essência do SGD e do contexto de todas as políticas para a infância do país – por isso a opção 

pelos três eixos de ações a ele associadas, a saber: promoção, defesa/garantia e controle 

social, que são expostos a seguir.  

O primeiro deles indica que os atores sociais componentes promoverão ações que 

busquem atingir objetivos relacionados ao atendimento a crianças e adolescentes. A promoção 

será referenciada pelas políticas sociais básicas que se destinam a garantir a todas as crianças 

e adolescentes os seus direitos tendo como critério a universalização deste atendimento. São 

exemplos: atuações nas áreas de saúde, educação, segurança e profissionalização, com 

destaque para as políticas sociais básicas assistenciais/inclusivas que abrangem contingentes 

populacionais excluídos, todas elas, a exigirem a já referida transversalidade. O ator do SGD 

que deve atuar prioritariamente no primeiro eixo é o estatal - Estado - compreendido como 

poder público nas esferas municipais, estaduais, distritais e federais, englobando o Poder 

Executivo, como responsável pela execução das políticas públicas para crianças e 

adolescentes e o Poder Legislativo, uma vez que a implementação das políticas protetivas 

                                                
50 Saraiva (2010, p. 64-65) descreve os três eixos em: sistema primário de garantias, que tem como foco a 
universalidade da população infanto-juvenil brasileira, sem quaisquer distinções, estabelecendo os fundamentos 
da política pública a ser executada. O sistema secundário de garantias que tem como foco a criança e o 
adolescente enquanto vitimizados, isto é, vulnerados em seus direitos fundamentais. Este sistema tem como 
operador originário o Conselho Tutelar, pois a lei prevê a aplicação de medidas protetivas a crianças e 
adolescentes e/ou pais e responsáveis. E o sistema terciário de garantias, que tem como objeto o adolescente em 
conflito com a lei, na condição de vitimizador.                
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começa com a prioridade na destinação de recursos públicos na elaboração das leis 

orçamentárias, de acordo com o disposto na alínea “d” do art. 4º do ECA.   

O segundo eixo é de defesa/garantia, que indica uma prestação de auxílio e resistência 

a ataque ou agressão, no sentido de proteger, resguardar e interceder por. É a atuação concreta 

para que crianças e adolescentes não tenham seus direitos ameaçados ou violados, exigindo 

ações de natureza jurídica e social objetivando a cessação ou a responsabilização para 

reparação do dano causado. Este eixo congrega órgãos públicos, tais como os de Segurança 

Pública, Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário. Mas há também atores da 

sociedade civil que têm atuação destacada: os Centros de Defesa e o Conselho Tutelar. Os 

Centros de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente são instituições da sociedade civil 

que irão agir na defesa jurídico-social, sem prejuízo da ação da Defensoria Pública ou mesmo 

do Conselho Tutelar e/ou Ministério Público. Nesse nível, as ações devem ser integradas, 

devendo desenvolver-se em redes de proteção especial articuladas por várias políticas 

públicas, como saúde, assistência social, educação e segurança, considerando que a atuação 

envolve interesses difusos e coletivos relacionados à infância e adolescência.  

Inegável que integra o conjunto de ações a ser desenvolvida, a garantia em favor das 

crianças e adolescentes de proteção em situações de violações de direitos, ou risco de tal 

violação – o que pode exigir o acionamento dos serviços do Estado voltados para a 

intervenção protetiva. Enquanto porta de entrada para a denúncia e atendimento a violações 

de direitos, a legislação prevê a atuação dos Conselhos Tutelares, os quais, entre outras 

funções, têm como competência a aplicação de medidas de proteção e a articulação da rede 

protetiva. Em sequência, quando não atingidos os objetivos iniciais, ou em caso de 

agravamento da violação de direitos em questão, devem atuar outros órgãos estatais, como, o 

Ministério Público e o Poder Judiciário (COSTA, 2013).  

  O terceiro e último eixo é o controle social, com funções de fiscalização exercidas 

sobre atividades de pessoas ou órgãos para que não se desviem das determinações normativas. 

Exercer o controle é monitorar as políticas públicas na área da infância e adolescência para 

verificar sua adequação aos preceitos constitucionais e legais.  

O ECA criou dois importantes espaços institucionais compostos por membros da 

sociedade civil, os Conselhos de Direitos e os Conselhos Tutelares. Os Conselhos de Direitos 

de Crianças e Adolescentes são espaços de participação social e política, paritários em sua 

composição por possuírem igual número de representantes governamentais e não-
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governamentais51 e deliberativos, pois podem propor o que for necessário nas políticas 

públicas e podem controlar as ações públicas em todos os níveis.  

Ressalta-se que internacionalmente também há uma instância de controle e 

monitoramento das políticas para a infância, em nível mundial, o Comitê dos Direitos da 

Criança da ONU, já que a Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989, em seu 

artigo 43 e seguintes, dispôs sobre a atuação de órgão internacional de controle das políticas 

públicas nacionais de proteção de crianças e adolescentes. O Comitê é composto de 10 (dez) 

membros dos Estados signatários, com a atribuição de fiscalizar as ações dos Estados-partes e 

questionar quais as ações para a efetivação da proteção aos direitos de crianças e adolescentes 

no país; o Brasil, na qualidade de Estado-parte, apresenta informes periódicos.  

 

4.2 Desenho normativo-institucional do Conselho Tutelar 

 

A introdução do Conselho Tutelar no ECA se deu por meio de disputas e negociação 

entre conservadores e garantistas, de um lado havia a intenção de reprimir a violência e a 

pobreza, e do outro o fim seria a defesa de direitos. Souza (2013) ao apontar as propostas para 

a criação de Conselhos Tutelares no estatuto destaca que o projeto original o descrevia como 

um órgão administrativo, tendo como finalidade o atendimento dos direitos de crianças e 

adolescentes com proximidade ao Poder Judiciário na sua organização, inclusive havia a 

previsão de uma unidade em cada comarca judiciária, foro regional, ou distrital. Nessa versão 

do projeto, o Conselho Tutelar seria composto por 05 (cinco) membros, com finalidade de 

atendimento direto; por isso, nos critérios de escolha, eram requisitados pelo menos 03 (três) 

membros que deveriam ser escolhidos prioritariamente com graduação em serviço social, 

direito, educação, saúde e psicologia; um membro indicado pelas entidades de defesas dos 

direitos da criança e do adolescente, e um membro indicado por entidade de atendimento.  

Além disso, o projeto de lei determinava que, na falta de pessoal qualificado, a escolha 

poderia incidir em educadores da rede pública ou particular de ensino, que tivessem no 

mínimo dois anos de experiência. Quando a nomeação recaísse em funcionário público, o 

Presidente do Conselho Municipal de Direitos faria a requisição do profissional, sendo 

obrigatório o atendimento da solicitação. O Conselho de Direitos também teria a competência 

para determinar dias, horários e locais de funcionamento dos Conselhos Tutelares. Outro 

ponto era a permissão para que a entidade funcionasse dentro de estabelecimentos 

                                                
51 Dentre organizações da sociedade civil que tenham entre seus objetivos institucionais e estatutários ações com 
crianças e adolescentes. 
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educacionais, e com plantão obrigatório apenas nas comarcas, foro regional ou distrital que 

tivessem mais de 200 mil habitantes. O Projeto de Lei (PL) original não previa critérios sobre 

remuneração dos Conselheiros Tutelares, apenas determinando que o Conselho Estadual de 

Direitos da Criança e do Adolescente pudesse fixar pagamento ou gratificação, e, quando 

recaísse em funcionário público, este deveria optar pelos vencimentos e vantagens. No 

entanto, na legislação que foi aprovada, o foco do Conselho Tutelar foi redirecionado para a 

perspectiva da promoção e da defesa dos direitos da criança e de adolescente, contudo, o 

legislador manteve a expressão “atender”, originariamente proposta no projeto de lei, 

provocando ambiguidade e interpretações oportunistas na sua implementação (SOUZA, 

2013). Ao citar Andrade (1997, p. 50-51), Souza (2013) aponta que todo esse processo 

produziu um Conselho Tutelar dúbio, pois o anteprojeto aprovado apresentava um “conselho 

mais conservador, controlador de condutas”, com essência de esquerda e atribuições de 

direita. 

O Conselho Tutelar é órgão que se caracteriza como espaço de participação social 

formado por indivíduos oriundos e eleitos pela própria comunidade local, representantes 

diretos do cidadão na garantia de direitos da infância, criando relações e desenvolvendo 

percepções próprias com os demais atores do SGD. De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), o Conselho Tutelar é órgão de defesa de direitos de crianças e 

adolescentes, que tem atribuições também definidas em lei, atuando no atendimento direto às 

violações de direitos a esse público. Além dessas funções, o Conselho Tutelar exerce também 

papel importante na construção dos planos e programas de atendimento em âmbito municipal, 

e de sua tradução financeira na elaboração das propostas orçamentárias locais, já que seus 

membros conhecem de perto as maiores necessidades e deficiências nos serviços prestados à 

população.  

Neste ponto do presente trabalho são debatidos tópicos relevantes para a análise das 

questões centrais aqui colocadas: se o Conselho Tutelar como órgão tem aptidão institucional 

para funcionar como estrutura de contrapoderes sociais e se o desenho institucional existente 

está sendo implementado. 

   

4.2.1 Processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar 

 

O Conselho Tutelar é formado por representantes da sociedade civil dos municípios e 

do Distrito Federal, com membros eleitos direta e facultativamente por voto distrital, sendo os 

05 (cinco) representantes daquela comunidade mais votados escolhidos para mandato de 04 
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(quatro) anos52. Soares (2010) defende que o órgão é definido e personificado como 

mandatário da sociedade para zelar pelos direitos de crianças e adolescentes, considerando a 

forma de associação política democrática adotada no país.  

O processo de escolha do Conselho Tutelar seguirá as diretrizes definidas nas 

Resoluções do CONANDA nº 139, de 17 de março de 2010, atualizada pela Resolução nº 

170, de 10 de dezembro de 2014. A normativa dispõe sobre os parâmetros preferenciais de 

criação e funcionamento dos Conselhos Tutelares no Brasil, composto das fases de inscrição 

dos candidatos; análise da documentação comprobatória de experiência profissional na área 

da criança e do adolescente, de caráter eliminatório; exame de conhecimentos específicos, 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de caráter eliminatório, caso a 

legislação local traga a previsão; eleição dos candidatos através do voto direto, secreto, 

facultativo e majoritário e curso de formação inicial acerca das normas do ECA e dos aspectos 

práticos do exercício da função de Conselheiro Tutelar.  

  Assim, a eleição é apenas uma das etapas da seleção dos integrantes do Conselho 

Tutelar, sendo uma exigência do CONANDA que o candidato possua diploma de nível médio 

para acesso à função no órgão, além da realização de prova de aferição de conhecimentos 

específicos para após passar pelo processo eleitoral. Foucault acreditava que os exames 

qualificam e classificam os sujeitos, estando no centro dos processos que constituem o 

indivíduo “como efeito e objeto de poder e do saber” (FERREIRINHA; RAITZ, 2010, p. 

382). Nesse sentido, refletimos se tais exigências formais e intelectuais para atuação em 

posições de agentes de contrapoderes sociais não constituem também uma forma de limitação 

e controle do exercício dessas funções. Pois no caso do Conselho Tutelar, suas relações se 

caracterizam pela oralidade e conhecimento empírico acumulado previamente, por isso 

persistem questionamentos e críticas quanto à necessidade da prova de aferição de 

conhecimentos específicos como um dos requisitos para ingresso nos quadros do órgão.  

Na análise realizada por Bragaglia (2002, p. 87-88), é apontado o perfil de candidatos 

ao cargo no Conselho Tutelar de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul no ano 

de 1988, com a obtenção de importantes resultados. Em sua pesquisa empírica para 

compreender que agente social atua no Conselho Tutelar, a pesquisadora identificou que a 

elegibilidade local de seus membros os transforma na referência para a condução e mediação 

das questões que envolvam as crianças e adolescentes inseridos naquela comunidade, e que 

dentre as principais motivações para a candidatura, está a busca pelo poder e autoridade que 

                                                
52 Art. 132 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
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vêm associados ao cargo de Conselheiro Tutelar. Nas entrevistas ao grupo focal, as respostas 

dos membros que compõem o órgão acerca de suas experiências anteriores e sua bagagem 

cultural, apontam que o foco central não era a temática da criança e do adolescente, mas a 

participação nos espaços da comunidade, com destaque para associações de moradores, 

igrejas e conselhos comunitários. A pesquisa indicou também que os candidatos a um cargo 

no Conselho Tutelar possuem vinculações com movimentos sociais, apresentando poucos 

debates referentes à criança e ao adolescente, e que trazem apenas uma noção 

“mecanicamente” absorvida do ECA, pois a busca pelo cargo se deve, em maior parte das 

vezes, a incentivos exteriores e, em número reduzido, a motivações individuais.  

Resultados muito semelhantes foram identificados na análise coordenada por Paula 

(2014, p. 116), onde o autor buscou analisar o funcionamento da instituição por meio das 

práticas discursivas de seus agentes, retratando por meio de entrevistas realizadas nos anos de 

2010 e 2011 as percepções e a realidade dos 05 (cinco) membros do Conselho Tutelar de 

município do interior paulista de pequeno porte (85.000 mil habitantes). Os relatos acerca da 

trajetória profissional e motivação para a candidatura revelam que todos tinham histórico de 

militância político-partidária e de participação religiosa na comunidade. E apenas um deles 

afirmou atuação anterior na defesa dos direitos de criança e adolescentes associada à crença 

religiosa e trabalho na Pastoral do Menor. Os demais não elencaram proximidade com a 

defesa de direitos de crianças e adolescentes, mas todos tinham vínculo pretérito com a 

população local por conta do desenvolvimento de projetos ou atuando como voluntário.  

Também foram feitos questionamentos quanto ao conhecimento ou formação 

acadêmica compatível com os desafios do dia a dia, e a conclusão foi que a maioria dos 

Conselheiros Tutelares não os possuía, tanto em termos acadêmicos quanto profissionais. O 

que traz consequências para a formação do grupo, que por ser muito heterogêneo em seu 

arranjo e estrutura, dá origem a um colegiado que dificilmente tem identidade ocupacional e 

afinidades profissionais, incidindo negativamente e de forma direta no exercício das 

atribuições do órgão, que deveria trabalhar de forma colegiada, coesa, democrática e 

participativa (PAULA, 2014, p.118).  

A eleição direta de um membro da comunidade local para ocupar função de 

autoridade, ao mesmo tempo em que amplia e consolida a democracia participativa, também 

pode ser prejudicial, pois traz heterogeneidade para o órgão aliada à falta de contato anterior 

com a temática da criança e do adolescente por parte de seus membros, mas a crítica à 

composição eletiva do órgão e a falta de qualificação demonstra apenas um lado da questão, 
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que poderá ser suprida com estratégias formativas, pois se levada ao extremo, elimina a 

democracia.  

Para Foucault (2009), os saberes são, em muitos momentos, independentes das 

ciências, já que suas regras de formação se localizam nos mais variados campos discursivos. 

Pois para ele, os discursos são analisados com o objetivo de estabelecer o tipo de positividade 

que os caracteriza, e essa positividade é a de um saber e não de uma ciência. Giacomoni e 

Vargas (2010), ao explicar a ideia foucaultiana, apontam que não há uma “arquitetura 

conceitual” homogênea acerca do discurso, já que outros conceitos surgem, muitas vezes 

contraditórios, muito menos um mesmo tema forma um discurso, já que estes temas podem 

surgir simultaneamente em dois ou mais discursos. Destacam também que nem toda formação 

discursiva poderá se constituir em um discurso científico, mas que nem por isso esta mesma 

formação será diminuída de sua positividade, ou seja, da capacidade da prática discursiva de 

formar objetos, enunciações, jogos conceituais e escolhas temáticas e teóricas visando à 

construção de proposições (com ou sem coerência), descrições, verificações e teorias. 

Portanto, a esta positividade, que não se confunde com a ciência (mas que pode englobá-la), 

Foucault denomina de saber.  

Observamos então, que se justifica a riqueza do conhecimento já acumulado pelo 

candidato a uma cadeira no Conselho Tutelar, porque a verdade pode ser produzida não 

apenas pelo saber teórico, sendo esse o maior ganho da elegibilidade dos membros do 

Conselho Tutelar, o saber dinâmico da comunidade, tão cara ao sucesso das políticas públicas. 

Saule Júnior (2001) aponta a importância da integração e articulação nas políticas 

públicas setoriais de direitos humanos para sua concretização, e para que possibilitem a 

cooperação de grupos sociais, especialmente os vulneráveis, nesse mesmo mister. Conclui o 

autor afirmando que para o fortalecimento da esfera pública democrática é imperioso o 

desenvolvimento de processos de capacitação das comunidades locais no que diz respeito à 

cidadania, direitos humanos e políticas públicas. E no caso dos membros do Conselho Tutelar, 

isso é ainda mais evidente.   

A opção legislativa pela elegibilidade do Conselheiro Tutelar sofre críticas, 

especialmente porque a democracia direta e participativa estará eventualmente ligada às 

ideologias e partidos políticos, conteúdo inafastável do jogo democrático. Paula (2014, p.135) 

a considera prejudicial, conclusão retirada de pesquisa empírica já referenciada. Na sua 

avaliação, os interesses partidários e eleitoreiros contaminam uma atuação que deve ser 

imparcial, justificando seu argumento com o fato de que no município investigado ex-

Conselheiros Tutelares são hoje parlamentares e estão ligados a grupos políticos que 



 95  

viabilizaram suas eleições na comunidade local, com envolvimento de lideranças políticas 

locais. 

A capacidade de ser eleito pela comunidade local é a característica fundamental e que 

distingue o órgão de outra estrutura de governo qualquer; perder a elegibilidade, mesmo com 

as questões negativas que a envolvem, significaria retirar dessa instituição a essência pela 

qual foi criada, de ser a voz dos excluídos. A eleição é a forma mais legítima que a legislação 

encontrou para que a própria sociedade articulasse a rede de proteção de atendimento e 

serviços de crianças e adolescentes, para que a defesa e garantia de direitos seja exercida pela 

própria comunidade.   

 

4.2.2 Atributos institucionais  

 

 O Conselho Tutelar tem natureza jurídica de um órgão sui generis, pois está vinculado 

administrativamente ao Poder Executivo Municipal ou Distrital, não sendo uma instância de 

governo, mas sim de Estado (NASCIMENTO; GARAVELO; KOHLS; CAVALCANTE; 

SILVA; GUIMARÃES; ASSIS; PEREIRA, 2009, p. 148). A seguir refletimos sobre cada 

uma de suas características definidas na legislação.     

 

4.2.2.1 Autonomia 

 

Os Conselhos Tutelares são estruturas da Administração Pública com atribuições 

definidas em lei, seus membros mantêm independência na tomada de decisões por ser 

instância de representação plúrima e autônoma. Del-Campo e Oliveira (2006, p.178) afirmam 

que a autonomia concedida aos Conselhos Tutelares, diferenciando-os da tradicional relação 

de subordinação hierárquica típica dos demais órgãos da Administração Pública, foi uma 

opção do legislador pelo fato de que boa parcela das lesões a direitos de crianças e 

adolescentes decorrem de eventuais insuficiências da ação estatal.  

Bucci (2009) defende que a efetivação dos direitos constitucionais fundamentais 

depende mais de alterações estruturais na organização e no funcionamento do Estado e do 

sistema econômico. A autora aponta que a superação das desigualdades de renda e 

oportunidades no Brasil reclamam a modificação de estruturas econômicas, políticas e sociais, 

e que a minimização desse fato desvia atenção de questões mais centrais para o tema, pois os 

elementos geradores da exclusão fazem parte da construção da institucionalização jurídica 

estatal. A partir da perspectiva estatal, a autora (BUCCI, 2006) destaca que nos Estados de 
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democratização recente é muito onerosa a implementação dos direitos sociais, e no caso do 

Brasil ressalta que os problemas são ainda maiores, especialmente porque a Constituição de 

1988 foi carregada de direitos com a tarefa de redemocratização do país objetivando a 

redução das históricas desigualdades sociais a qual grande parte da população convive.  

  A doutrina brasileira do Direito Administrativo buscou classificar os órgãos públicos 

de acordo com suas atribuições, posição estatal e situação estrutural. Serão trazidas à análise 

as posições jurídicas adotadas por juristas contemporâneos considerando a proximidade 

conceitual e a possibilidade de agrupá-las53. Carvalho Filho (2015, p. 17) classifica os órgãos 

públicos quanto à situação estrutural em: diretivos, aqueles que detêm funções de comando e 

direção; e subordinados, os que são incumbidos das funções rotineiras de execução.  

Já Di Pietro (2016, p.413-414) em relação à posição estatal, distingue-os em 

independentes, autônomos, superiores e subalternos, se utilizando da mesma divisão proposta 

por Meirelles (2016). Para a autora, órgãos independentes são os originários da Constituição e 

representativos dos 03 (três) poderes do Estado, sem qualquer subordinação hierárquica ou 

funcional. Autônomos são aqueles que se localizam na cúpula da administração, subordinados 

diretamente à chefia dos órgãos independentes; gozam de autonomia administrativa, 

financeira e técnica. Superiores são os órgãos de direção, controle e comando, mas sujeitos à 

subordinação e ao controle hierárquico de uma chefia; não gozam de autonomia 

administrativa nem financeira. E subalternos são os que estão subordinados hierarquicamente 

a órgãos superiores de decisão, exercendo principalmente funções de execução, como as 

realizadas por meio de seções de expedientes e portarias. Medauar (2018, p.56) utiliza o 

critério da situação do órgão na escala hierárquica, segundo essa classificação podem ser 

superiores, subordinados ou inferiores. 

Gasparini (1993, p. 36-37) faz uso do critério classificatório quanto à posição que 

ocupam na estrutura estatal. De acordo com o autor podem ser independentes, autônomos, 

superiores e subalternos. Independentes são os que têm origem na Constituição e estão 

colocados no topo da pirâmide organizacional sem qualquer subordinação hierárquica ou 

funcional. Já os órgãos autônomos são aqueles situados no alto da estrutura organizacional da 

Administração Pública, logo abaixo dos independentes e a estes subordinados, com ampla 

autonomia administrativa, financeira e técnica por serem estruturas de direção com funções de 

                                                
53 Neste trabalho optamos por apresentar as visões de José dos Santos Carvalho Filho, Maria Sylvia Zanella di 
Pietro, Odete Medauar e Diógenes Gasparini sobre o tema. Carvalho Filho (2015, p. 17) destaca que é conhecida 
a classificação de Meirelles (2016, p. 74-75) em órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos, mas 
adverte que essa classificação contém imprecisos critérios distintivos entre as categorias e por isso decidiu não 
adotá-la. 
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planejamento, supervisão, coordenação e controle das atribuições de suas competências. Estes 

participam das decisões governamentais e executam suas atividades com autonomia, 

observadas as diretrizes traçadas pelos órgãos independentes. Superiores são os de direção, 

controle, decisão e comando em assuntos da respectiva competência, não gozando de 

autonomia administrativa e financeira, pois possuem funções técnicas e de planejamento na 

área de suas atribuições. E por fim estão os subalternos, instâncias com reduzidos poderes 

decisórios e predominância de atribuições executivas por cumprirem decisões e serviços 

rotineiros, nesse caso não possuem qualquer autonomia administrativa, financeira, técnica ou 

política. 

Considerando essa classificação e a definição de órgão autônomo, especialmente a 

cunhada por Gasparini (1993, p. 36-37), é importante compreender que as discussões 

legislativas anteriores à criação do Conselho Tutelar apontavam para uma instância 

independente, especialmente no que se refere à autonomia administrativa e financeira, que 

permitiria alocação dos recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento da 

função institucional, a falta de regulação ocasiona dúvidas e se coloca como uma das causas 

para as dificuldades no exercício das atribuições do órgão. Esse foi o caminho trilhado pela 

Defensoria Púbica na busca pela autonomia administrativo-financeira institucional, alteração 

normativa que gerou um detalhamento maior dessa autonomia e que foi transposto para a 

Constituição de 198854.     

O ECA e a Resolução nº 170/2014 do CONANDA estabelecem que o Conselho 

Tutelar é órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, que compõe a estrutura do Poder 

Executivo Municipal ou Distrital. Por ser órgão permanente, após a sua implantação, não 

poderá ser extinto por nenhuma outra autoridade. A Resolução n° 170/2014 do CONANDA 

regula o exercício da autonomia dos membros do órgão, determinando que não se subordinam 

ao Conselho Municipal ou do Distrito Federal de Direitos da Criança e do Adolescente, com o 

qual devem manter uma relação de parceria, e que a notícia de atentado à autonomia do 

Conselho Tutelar deverá ser notificada às autoridades responsáveis para apuração da conduta 

do agente violador para conhecimento e adoção das medidas cabíveis, o que não isenta seus 

membros de responder pelas obrigações funcionais e administrativas conforme previsão legal.  

A afirmação legislativa da autonomia não encontrou detalhamento suficiente sobre 

quais aspectos deve ser assegurada, especialmente a financeira, mais relevante, não possuindo 

                                                
54 A Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, após anos de tramitação, conferiu no §2º - artigo 
134 da Constituição Federal prerrogativa funcional, autonomia administrativa e financeira à Defensoria Pública 
dos estados.  
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sequer enunciação expressa no ECA. Assim, na prática, está restrita à decisão do órgão em 

escolher o tipo de ações e medidas a realizar, e o momento para aplicá-las sem qualquer 

interferência, só podendo ser revistas pelo Poder Judiciário por meio de provocação da parte 

interessada ou do Ministério Público. Juridicamente não há subordinação ao Poder Executivo 

ou Judiciário, por isso pode-se falar em uma autonomia política, e que de fato redimensiona o 

papel do Estado no que se refere à aplicação das medidas protetivas dirigidas à infância, pois 

a palavra final será vinculada à própria comunidade considerando a legitimidade dada ao 

Conselheiro Tutelar através do voto popular. 

A Resolução CONANDA nº 170/2104, que substituiu a Resolução nº 139/2010, 

introduziu a diretriz de que a Lei Orçamentária Municipal ou do Distrito Federal deverá 

estabelecer, preferencialmente, dotação específica para implantação, manutenção, 

funcionamento dos Conselhos Tutelares, bem como para o processo de escolha, custeio com 

remuneração, formação continuada e execução de suas atividades. Mas na prática a falta de 

previsão normativa da autonomia financeira do órgão contribui para a discricionariedade das 

gestões locais para alocação orçamentária suficiente. As dificuldades na estrutura e no 

funcionamento pelas quais o Conselho Tutelar passa no dia a dia são conhecidas dos usuários 

e reconhecidas pelo poder público, tendo sido a temática alvo de debates envolvendo governo 

e sociedade civil.  

Um importante momento de discussão, ao qual a autora esteve presente, foi a 

audiência pública realizada em 28 de novembro de 2017 na Câmara dos Deputados, mais 

especificamente na Comissão de Legislação Participativa (CLP). Na ocasião estiveram 

presentes parlamentares, a Coordenadora Geral de Fortalecimento do Sistema de Garantias e 

Direitos do Ministério dos Direitos Humanos e o Coordenador de Relações Institucionais do 

Fórum do Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares. A representante do Poder Executivo 

Federal apontou a precariedade na legislação que trata do Conselho Tutelar, considerando 

importante o advento de soluções normativas para o enfrentamento de tais dificuldades, 

especialmente a infraestrutura, conforme noticia a Câmara dos Deputados (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2017)55. 

A Resolução CONANDA nº 170/2104 inovou ao estabelecer que a gestão 

orçamentária e administrativa do órgão fique, preferencialmente, a cargo do Gabinete do 

Prefeito ou do Governador, no caso do Distrito Federal. O ECA traz a previsão de autonomia 

sem a correspondente exigência de previsão orçamentária, tampouco com a definição de 

                                                
55 A reunião foi proposta por meio do Requerimento nº 134/2017 (CLP), de autoria do deputado Jorginho Mello 
(PR/SC), e teve como objetivo discutir o fortalecimento dos Conselhos Tutelares por meio da legislação. 
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estrutura necessária para o exercício de suas funções. Como as resoluções do CONANDA 

possuem caráter apenas sugestivo, a autonomia ficou reduzida à capacidade de escolher as 

medidas protetivas a serem aplicadas, embora este não seja o conceito jurídico de órgão 

autônomo. 

 

4.2.2.2 Vínculo com a Administração Pública: a função de Conselheiro Tutelar 

 

O ECA56 impôs aos municípios a obrigação de instituir Conselhos Tutelares, mas não 

tratou da natureza jurídica dessa esfera de atuação, apontando apenas que a função de 

Conselheiro Tutelar constitui um munus público e um serviço público relevante57. A falta de 

regulação específica do título jurídico segundo o qual essa mesma função se desenvolve 

ocasiona dúvidas e se coloca como uma das causas para as dificuldades no exercício das 

atribuições do órgão. Garcia (2006) descreve como sendo inegável a essência  pública da  

função exercida  pelo Conselho Tutelar, e que a  natureza  do vínculo jurídico entre Estado 

e Conselheiro Tutelar é uma inovação sem precedentes na doutrina clássica do Direito 

Administrativo, o que tem sido causa de profundas discussões. Para a autora não 

se enquadram no conceito de agente político, pois apesar de eleitos pela comunidade 

para mandato de 04 (quatro) anos, suas funções não compõem o esquema  fundamental do 

poder público, com um elemento de representação muito específico. E também não podem 

ser  tidos como servidores públicos comuns, pois não se submetem a concurso público em 

sentido estrito, por isso não há relação de dependência e profissionalidade com o ente estatal.  

Não obstante o caráter sensível do vácuo normativo no tema da natureza jurídica da 

atuação dos integrantes do Conselho Tutelar, a matéria tem sido pouco visitada também pela 

jurisprudência. O acesso aos Tribunais Superiores é muito restrito, seja porque eventual 

violação à Constituição seria de natureza puramente reflexa, seja porque a casuística 

normalmente envolverá aplicação de direito local58. Os poucos precedentes existentes no tema 

se construíram a partir da perspectiva do Direito Eleitoral, na análise da exigibilidade da 

desincompatibilização de agentes encarregados do desenvolvimento dessa mesma função 

pública.  

                                                
56 Arts. 131-140 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
57 Art. 135- Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
58 A violação meramente reflexa à Constituição inviabilizará o manejo do Recurso Extraordinário, e, portanto, o 
acesso ao STF; já o caráter local do debate bloqueia a apreciação em sede de Recurso Especial. 
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Identifica-se no acervo do Superior Tribunal de Justiça (STJ), dois únicos precedentes 

no tema – um havido em sede monocrática (REsp 1188859) (STJ, 2010)59, e outro, de cariz 

colegiado, no Conflito de Competência nº 84.86 - RS (2007/018264-0) (STJ, 2008)60. Nas 

decisões foi reconhecido que o vínculo estabelecido entre o poder público local e os 

Conselheiros Tutelares é institucional, com equiparação ao regime jurídico estatutário para 

fins de aplicação das demais legislações infraconstitucionais. Com isso se está a afirmar, não 

que se tenha no munus de Conselheiro Tutelar a ocupação de um cargo público em sentido 

estrito, mas sim que o tratamento jurídico a ele conferido quando da aplicação das normas 

infraconstitucionais atinentes à elegibilidade e à definição da justiça competente, é o aplicado 

ao servidor público. 

Uma importante decisão sobre o tema foi a proferida no âmbito do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), no acórdão nº 16.878 de 27/09/2000-Recurso Especial Eleitoral nº 16878-

Classe 22º-PR, que considerou o Conselheiro Tutelar servidor público para fins de capacidade 

                                                
59 RECURSO ESPECIAL 1.188.859-MG (2010/0061891-6) RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN 
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LONTRA ADVOGADO: ROBERTA CAMPOS CORREA E OUTRO (S) 
RECORRIDO: HILMA FIUZA VIEIRA ADVOGADO: WENDEL ALVES OLIVA DECISÃO Trata-se de 
Recurso Especial interposto, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão do 
tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais, assim ementado: Administrativo. Ação de cobrança. Conselheira 
tutelar. Desincompatibilização para concorrer ao cargo de Vereador. Direito ao recebimento de sua remuneração. 
Precedente. O Conselheiro Tutelar, ante sua função de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente, deve ser equiparado ao servidor público, e, portanto, ser desincompatibilizado de suas funções para 
concorrer a cargo eletivo, no período compreendido nos três meses que antecederem ao pleito, nos termos da Lei 
Complementar n. 64/90, sem prejuízo da percepção de seus vencimentos integrais. (TJMG – 8ª Câmara Cível, 
Reexame Necessário n. 1.0327.04.012821-4/001, rel. Desembargador Duarte de Paula, confirmaram a sentença, 
v.u., DJ 11/11/2005. fl.79). [...] A questão de equiparação do Conselheiro Tutelar a servidor público ou a 
funcionário público se dá para fins de aplicação das demais legislações infraconstitucionais, sendo que não 
são estatutários e atuam em um órgão público que compõe – para fins de municipalização do atendimento à 
criança e ao adolescente – a administração indireta do Município. (grifo nosso).  
60 CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 84.886 - RS (2007/0108264-0). EMENTA.  
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSELHEIRO TUTELAR. VÍNCULO INSTITUCIONAL 
COM O PODER PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ADVENTO DA EC 
45/2004. DECISÃO DO STF NA ADI 3.395-MC. PREVALÊNCIA DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NA 
SÚMULA 137/STJ.  
1. Na origem, a ação foi ajuizada por membro do conselho tutelar do município de Viamão/RS, que mantém 
vínculo institucional com o poder público local, disciplinado por lei específica.  
2.  A parte autora, portanto,  não  conserva  com  a  municipalidade  contrato trabalhista nos moldes da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, o que afasta a competência da justiça especializada para o julgamento 
da lide.  
3.  Em verdade, o vínculo estabelecido  entre  o  poder  público  local  e  os conselheiros  tutelares  é  
institucional,  assemelhado  ao  regime  jurídico estatutário,  o  que  determina  a  competência  da  justiça  
comum  estadual, considerada a aplicação analógica da Súmula nº 137/STJ. (grifo nosso).  
4. Mesmo em face da alteração promovida pela EC nº45/2004 no texto do art. 114, I, da Constituição Federal, a 
orientação firmada  no  referido  verbete sumular persiste, ante a concessão de medida cautelar na ADI nº 3.395 
pelo Supremo Tribunal Federal.  
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Viamão/RS, ora 
suscitado. 
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eleitoral passiva (TSE, 2000)61.  Não se tem, nestes precedentes – é de se dizer – o 

enfrentamento do tema do regime jurídico aplicável aos integrantes do Conselho Tutelar 

como questão principal. 

Examinando em maior espectro o tema do regime jurídico, tem-se o Tribunal de 

Contas de Mato Grosso, na Resolução de Consulta nº 62/2011 – Processo nº 158690/2011, 

concluindo que o Conselheiro Tutelar tem natureza atípica e híbrida dentro dos conceitos 

tradicionais de agentes administrativos, mas que ocupam cargo de mandato eletivo e prestam 

serviços que se enquadram na noção legal e doutrinária de serviço público, e como detentor 

de mandato eletivo, o Conselheiro Tutelar possui direito à remuneração fixada sob a forma de 

subsídio, a qual, por força constitucional, não pode ser inferior a um salário mínimo. Atesta 

também que os membros dos Conselhos Tutelares não têm vínculo trabalhista com a 

Administração Pública, mas poderão perceber outros direitos sociais compatíveis com a 

natureza jurídica de sua função pública, desde que haja previsão em lei municipal e sejam 

observadas as normas pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal (TRIBUNAL DE 

CONTAS DE MATO GROSSO, 2011)62. Em que pese a relevância da manifestação, tem 

caráter local – como é próprio às deliberações dos Tribunais de Contas dos Estados. 

                                                
61 [...]  O Conselheiro Tutelar ocupa um cargo público, criado por lei e com função pública relevante, recebe 
remuneração dos cofres públicos, desempenha um serviço público habitualmente, cumprindo expediente, logo, 
por conclusão lógica, trata-se de um servidor público para fins de capacidade eleitoral passiva. (grifo 
nosso).  
62 RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 62/2011 – Processo nº 158690/2011 
Ementa: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONSULTA. PESSOAL. 
CONSELHO. CONSELHO TUTELAR. MEMBROS. CONCESSÃO DE REMUNERAÇÃO E DIREITOS 
TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL E ÀS 
NORMAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONSELHO TUTELAR. NATUREZA. ÓRGÃO 
MUNICIPAL AUTÔNOMO. DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO. 
CUSTEIO À CONTA DO ORÇAMENTO MUNICIPAL. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS 
CONSELHOS TUTELARES. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO CONSELHEIRO PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR. 
POSSIBILIDADE MEDIANTE LEI. NOVA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO Nº 1.810/2006. REVOGAÇÃO DO 
ACÓRDÃO Nº 219/2005.  
a) Embora a figura do Conselheiro Tutelar tenha natureza atípica e híbrida dentro dos conceitos tradicionais de 
agentes administrativos, os Conselheiros Tutelares ocupam cargo de mandato  eletivo e prestam serviços que 
constituem e se enquadram pacificamente na noção legal e doutrinária de serviço público, e como detentor de 
mandato eletivo, por força do artigo 39, § 4º da CF/88, tem direito à remuneração fixada sob a forma de subsídio, 
a qual, por força constitucional, não pode ser inferior à um salário mínimo (arts. 7º, IV, e 39, § 3º, CF/88).  
b) Os Membros dos Conselhos Tutelares não tem vínculo trabalhista com poder público, contudo tais agentes 
poderão perceber remuneração e outros direitos sociais compatíveis com a natureza jurídica de sua função 
pública, como, por exemplo, 13º e férias, desde que haja previsão em Lei Municipal e sejam observadas as 
normas pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal.  
c) Os Conselhos Tutelares são órgãos autônomos vinculados à estrutura organizacional dos Municípios, e, assim, 
submetem-se administrativa, orçamentaria e financeiramente ao Poder Público Municipal, aplicando-se-lhes o 
parágrafo único, do artigo 5º, do Decreto-Lei nº 2.416/1940, que disciplina a codificação das normas financeiras 
para os Estados e Municípios, segundo o qual “os órgãos autônomos elaborarão seus orçamentos da receita e 
despesa, obedecendo ao padrão previamente estabelecido e aprovado pela autoridade competente”. (…)  
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Por conta da omissão do ECA, no ano de 2012 foi promulgada a Lei nº 12.696, de 25 

de julho de 2012, que incluiu a regulação do processo de escolha unificado de Conselheiros 

Tutelares e estabeleceu alguns direitos sociais mínimos. A lei garantiu: remuneração, 

cobertura previdenciária, férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da 

remuneração mensal, licença-maternidade e paternidade, além do 13º salário63. A rigor não 

deveriam ser objeto de dúvida a garantia de pagamento de direitos inerentes aos trabalhadores 

em geral, por isso pontuamos como positiva a significativa percepção de que uma lei 

específica haveria de ser editada quando se cogita de integrantes do Conselho Tutelar.  

A Resolução nº 170/2014 do CONANDA estabelece que a função64 demanda 

dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou 

privada, devendo ser remunerado de acordo com o disposto em legislação local, e que deve 

ser proporcional à relevância e complexidade da atividade desenvolvida.  

O Conselheiro Tutelar é, para fins específicos na legislação infraconstitucional, 

equiparado a servidor público. Nos casos de crimes, como o desacato; em caso de 

desobediência, sem justificativa, de uma ordem legal, poderá incorrer no crime de 

desobediência; caso o Conselheiro Tutelar aproprie-se de algum valor ou outro bem móvel do 

Conselho Tutelar pode ser processado pela prática do crime de peculato; poderá responder por 

corrupção passiva, crime de prevaricação, entre tantos outros que incidem somente para o 

servidor público (ALEXANDRE, 2018).  

Assim, podemos afirmar que o Conselheiro Tutelar é um agente público municipal que 

presta serviços públicos relevantes à sociedade, mediante o exercício de um cargo eletivo, 

sendo equiparado a funcionário público em alguns casos, tendo direito à remuneração e a 

outros direitos sociais (DIGIÁCOMO, [ca. 1998]). O ECA prevê a exigência de criação pelos 

municípios e Distrito Federal do órgão, porém, sem responsabilidades administrativas ou 

prognóstico de repasse de recursos para seu custeio e funcionamento, mesmo com a 

disposição trazida pela Lei nº 12.696, de 25 de julho de 2012 (BRASIL, 2012c), de que deve 

constar da lei orçamentária municipal e do Distrito Federal, com previsão dos recursos 

necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar, remuneração e formação continuada para 

seus membros. As discussões devem ser pautadas nos Conselhos Municipais de Direitos da 

Criança e do Adolescente e nas Associações Municipais e Estaduais de Conselheiros 

Tutelares. A ocupação do espaço público é fundamental para a discussão, deliberação e ação 

                                                
63 A Lei nº 12696/12 alterou os artigos 132, 134, 135 e 139 do ECA, regulamentando a forma de escolha, o 
mandato, a remuneração e os benefícios dos Conselheiros Tutelares.  
64 Arts. 38 e 39 - Resolução CONANDA nº 170, de 10 de dezembro de 2014.   
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de pressão para a inclusão das pautas de grupos sociais invisíveis nas agendas das políticas 

públicas, e no caso do Conselho Tutelar, para a efetivação dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes previstos na Constituição de 1988. 

 

4.2.3 Atribuições  

 

As atribuições do Conselho Tutelar estão definidas no ECA e estão voltadas para o 

atendimento de crianças e adolescentes e aconselhamento de seus pais ou responsáveis,  

cabendo ao órgão, dependendo da situação fática apresentada, aplicar as medidas de proteção 

elencadas nos arts. 101 e 129, para fins de promover a execução de suas deliberações.  

Mello (2009) aponta que o novo paradigma instituído pela Constituição de 1988 e pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente define que a população será parte ativa, através da 

sociedade organizada e garantida nos termos da lei, influenciadora das decisões políticas e das 

práticas de atendimento no que diz respeito aos direitos da criança e do adolescente. Destaca 

que de acordo com esse novo referencial normativo, exige-se uma outra forma de interação 

social e criação de arranjos de poder que se coadunem com esta concepção inovadora. De 

acordo com essa perspectiva, a autora traz à análise o conceito foucaultiano de poder 

soberano, que marca a descontinuidade entre o poder do Príncipe e qualquer outra forma de 

poder (FOUCAULT, 2006, p, 287).  

O art. 227 da Constituição de 1988 incorporou o conceito hegeliano de que a ação 

humana se desenvolve em três instâncias: na família, na sociedade civil e no Estado. De 

acordo com a concepção de Hegel, o que distingue a sociedade civil do Estado é que as ações 

resultantes de um interesse restrito originam a sociedade civil, e aquelas que decorrem do 

conjunto dos interesses dos indivíduos (interesse coletivo) criam o Estado. De acordo com 

essa visão o Estado traz uma lógica associativa para a qual todos os indivíduos iriam 

convergir (HEGEL, 1997). Com fundamento nessa perspectiva, pode-se compreender que o 

poder não está mais concentrado somente no soberano, mas está também nas relações dos 

indivíduos, e por isso a família passa a ter função política, especialmente com a 

constitucionalização desse papel, já que o art. 226 da Constituição de 1988 estabelece 

proteção especial à família, célula mater da sociedade. E a consequência disso é que 

instâncias de controle estatais legalmente instituídas para atuar na proteção da família serão 

limitadas aos critérios estabelecidos pela norma jurídica, como é o caso do Conselho Tutelar.  

Portanto, esse órgão administrativo deve ter como seu objetivo principal o 

atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social da comunidade a 
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qual foi eleito, atuando no seu aconselhamento e empoderamento, fornecendo instrumentos 

para que exerçam o papel político pensando pelo Constituinte e legislador infraconstitucional. 

Dessa forma, ele será a instância pré-judicial que intermedia as relações com os diferentes 

órgãos e atores do SGD nas situações concretas que envolvem as crianças e os adolescentes 

daquela localidade, com base na confiança e no atendimento individualizado proporcionado 

por sua equipe. 

Del-Rey e Oliveira (2006, p. 185) apontam que o legislador, a fim de viabilizar a 

execução das medidas impostas pelo Conselho Tutelar, facultou ao órgão a possibilidade de 

requisitar serviços públicos, bem como de representar à autoridade judiciária nos casos de 

descumprimento injustificado de suas deliberações. E acrescenta que, respeitadas a autonomia 

dos demais órgãos e a legalidade, o poder de requisição vincula os organismos públicos ao 

atendimento das determinações do Conselho Tutelar.  

Também a Resolução n° 170/2014 do CONANDA trata da matéria, estabelecendo que 

o Conselho Tutelar exercerá exclusivamente as atribuições previstas no ECA, e que novas não 

poderão ser criadas por ato de quaisquer outras autoridades do Poder Judiciário, Ministério 

Público, Poder Legislativo ou Executivo municipal, estadual ou do Distrito Federal. A norma 

dispõe que a atuação do Conselho Tutelar deve ser voltada à solução efetiva e definitiva dos 

casos atendidos, com o objetivo de desjudicializar, desburocratizar e agilizar o atendimento de 

crianças e adolescentes, considerando que suas decisões são proferidas no âmbito de suas 

atribuições, e obedecidas as formalidades legais, com eficácia plena e passíveis de execução 

imediata, podendo o destinatário da decisão, em caso de discordância, ou a qualquer 

interessado, requerer ao Poder Judiciário sua revisão, sendo o seu descumprimento previsto 

como infração administrativa prevista no art. 249 do ECA.  

O órgão deve ser compreendido como instância local de defesa/garantia de direitos, 

pois quando um fato que envolva criança e/ou adolescente for classificado como violador e 

ganhar visibilidade pública aos membros do Conselho Tutelar, os mesmos deverão atuar para 

sua cessação. A intervenção poderá interferir nas relações públicas e privadas que envolvem 

os moradores da comunidade que os elegeram, especificamente nas questões que tratam de 

crianças e adolescentes, alçando naquele espaço o status de autoridade detentora do poder 

local, atuando no âmbito interno e também no externo, no último caso quando o direito estatal 

é chamado à manifestação. 

Assim, de acordo com a lei, o Conselho Tutelar possui três macro linhas de atuação: 

política, articulação da rede protetiva e contenciosa. A criação da instituição pelo ECA teve 

como objetivo principal contemplar a ação de representantes da comunidade na condução das 
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políticas públicas para crianças e adolescentes, exercendo os contrapoderes sociais, mas a 

realidade vem demonstrando que essa função segue em segundo plano por conta da urgência 

das demandas contenciosas, que exigem ações prementes. Tratemos delas a seguir.    

 

4.2.3.1 Instância contenciosa não jurisdicional 

 

O ECA em seu art. 131 e a Resolução CONANDA nº 170/2014 em seu art. 2º, 

informam que o Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. Apesar 

da natureza não jurisdicional, os Conselhos Tutelares como órgãos públicos integrantes do 

SGD, são caracterizados, por meio do art. 10 da Resolução CONANDA nº 113/2006, como 

instância contenciosa e atuará quando direitos de crianças e adolescentes forem violados ou 

nas hipóteses definidas no art. 98 do ECA, de aplicação de medidas de proteção. 

As medidas protetivas ou de proteção às crianças e adolescentes estão previstas no 

ECA e serão aplicadas nas hipóteses elencadas nos arts. 98 (criança ou adolescente em 

situação de risco) e 105 (criança que pratica ato infracional), ou por ação ou omissão (at. 98, 

a) da sociedade ou do Estado (art. 98, b); por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável 

(art. 98, c) e em razão da sua conduta. As medidas de proteção se classificam em genéricas e 

específicas. As genéricas decorrem da ação ou omissão da sociedade ou do Estado, da falta, 

omissão ou abuso dos pais ou responsável, e da conduta da criança e do adolescente, visando 

protegê-lo. Já as específicas estão previstas no art. 101, incisos I a VIII, e serão determinadas 

pela autoridade competente de acordo com a situação fática. As medidas protetivas podem ser 

aplicadas isolada ou cumulativamente, como serem substituídas a qualquer tempo 

considerando o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. E na aplicação da 

medida deve-se adotar preferencialmente aquelas que visem o fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários (NOGUEIRA, 1998, p. 146-147).  

A lei previu que é também de responsabilidade do Conselho Tutelar a aplicação de 

medidas protetivas em face de crianças autoras de condutas que configurem ato infracional 

caso fossem adolescentes seus autores65. Digiácomo (2015) destaca ser a matéria alvo de 

muitos debates, especialmente no campo prático, pois o ECA não dispôs sobre como seria a 

intervenção do órgão ao lidar com o menor de 12 (doze) anos de idade acusado da prática de ato 

infracional. Esclarece que o Conselho Tutelar está proibido em substituir o papel da polícia 

judiciária, Ministério Público e/ou Juiz da Infância e Juventude no que concerne à apuração do ato 

                                                
65 Arts. 98, 101 e 136 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
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infracional, não devendo, portanto, adotar uma postura "policialesca", no sentido da oitiva de 

testemunhas do fato ou realização de outras diligências para apurá-lo. Ressalta que sua atuação 

deve se limitar à aplicação de medidas de proteção, que não possuem caráter coercitivo ou 

sancionatório, sendo aplicadas caso sejam verificadas a presença de “situação de risco” pessoal, 

familiar ou social. Entendemos que esse é um exemplo da necessidade do aperfeiçoamento das 

ações em rede, com a reconfiguração do papel do Conselho Tutelar como instância 

articuladora e de cogestão, sendo necessária a construção de ações para a padronização e 

uniformização das atividades encaminhadas para a rede protetiva de atendimento e serviços a 

crianças e adolescentes.  

Durante a vigência do Código se Menores, o Juiz de Menores concentrava as funções 

jurídica, social e administrativa nas questões relacionadas aos direitos de crianças e 

adolescentes. Com o advento da Constituição de 1988 e do ECA, essas atribuições foram 

dividas entre família, sociedade e Estado. À sociedade incumbiu papel central de participação, 

concretizado através da criação de instância com representação na comunidade, o Conselho 

Tutelar. A intenção do legislador infraconstitucional foi de criação de órgão que substituísse a 

função da autoridade judiciária, superdimensionada no Código de Menores, inclusive com 

poderes e deveres não-jurídicos, de articulação e encaminhamento do caso atendido à rede 

protetiva de atendimento e serviços existente no município. Por isso ao Conselho Tutelar 

foram delegados poderes e atribuições próprias, visando suprir o antigo caráter administrativo 

e social conferido ao Poder Judiciário (MELLO, 2009).  

As funções de aconselhamento estão presentes na legislação infraconstitucional, e 

apontam para o objetivo do legislador na atuação do Conselho Tutelar nas questões familiares 

daquela comunidade, e que exigiriam, no máximo, encaminhamentos para a rede protetiva. 

Esse é o caso dos incisos do art. 56 do ECA, onde são apresentadas responsabilidades dos 

dirigentes de escolas de ensino fundamental onde as crianças e adolescentes estão 

matriculadas. Nos dizeres do artigo, os dirigentes de estabelecimentos escolares 

mencionados, comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos envolvendo seus 

alunos; reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar e elevados níveis de 

repetência. A notificação de faltas deverá ser feita quando o estudante tiver número acima de 

30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei, considerando que a Lei de Diretrizes de 

Base (Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996) determina que o ano escolar tenha 200 dias 

letivos, então 15 dias de ausência já serão informados, a regra consta da Lei n° 13.803, de 10 

de janeiro de 2019.  
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Analisando os incisos do art.56, entendemos que há em um mesmo artigo a presença 

da dicotomia entre a prática de sensibilização familiar e a atuação repressiva/investigativa. 

No caso do inciso primeiro, em que pese a alusão ao Conselho Tutelar, a suspeita ou 

confirmação de maus-tratos deveriam ser comunicados diretamente ao Ministério Público, 

já que nos termos do artigo 136, inciso IV do ECA, a única coisa que o Conselho Tutelar 

poderá fazer é apenas encaminhar a notícia do fato ao órgão ministerial, e em última análise, 

propor ação penal e punição a seus autores, podendo culminar em afastamento do agressor 

da moradia comum66 e suspensão ou destituição do poder familiar67.  

No sentido oposto, nos incisos segundo e terceiro do art. 56 do ECA,  demonstra o 

direcionamento à valoração do sujeito na perspectiva emancipatória, em oposição a uma 

arquitetura de poder direcionada ao governo dos filhos das famílias em situação de 

vulnerabilidade social e econômica, pois o objetivo da norma foi orientar em como seria a 

possível reconfiguração das relações de poder no interior e fora daquelas famílias, já que a 

ideia é da manutenção do diálogo voltado para a disciplina positiva, buscando o auxílio, em 

conjunto, na solução dos problemas que causaram as faltas escolares, com foco em menos 

punição e mais acolhimento e ajuda. Observa-se que a própria legislação chama o Conselho 

Tutelar a dirimir situações em que estão envolvidas tensão e poder, e em alguns casos há a 

incorporação legislativa do disciplinamento das famílias pobres. Nesses casos, 

acompanhamento e vigilância permanecem indissociados, com a exigência legal de uma 

atuação típica de órgão de controle/contencioso, gerando nos atores da rede protetiva de 

atendimento a expectativa de que o Conselho Tutelar é instância regularizadora, 

disciplinadora e normalizadora das relações das famílias pobres. A experiência da autora 

como Conselheira Tutelar apontou que em todos os casos notificados por faltas reiteradas ou 

evasão escolar, a motivação estava em conflitos ou problemas graves pelos quais a família 

estava passando, prescindindo de acompanhamento do órgão e encaminhamento para a rede 

de atendimento e serviços. Sêda (1995, p.50) define o Conselho Tutelar como órgão 

administrativo, composto de autoridades administrativas, ocupantes de um cargo ou função 

pública de natureza administrativa, e que profere decisões administrativas. Sendo que os casos 

que são da competência da via administrativa (Tutelar) não são da competência da via judicial 

(Juiz) e vice-versa, para que não se confundam funções públicas, gerando conflitos de 

competência. Del-Rei e Oliveira (2006, p. 179) apontam que o Conselho Tutelar, por ter 

atuação restrita ao âmbito administrativo, está proibido de dirimir conflitos de interesses ou 

                                                
66 Art. 130 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
67 Art. 201, III, c/c 155 a 163 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
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estabelecer sanções pelo eventual descumprimento de medidas protetivas impostas a crianças 

e adolescentes. Na mesma linha está o entendimento de Saraiva (2010, p. 67), afirmando que, 

por ser órgão não-jurisdicional, o Conselho Tutelar não aprecia ou julga conflitos de interesse, 

e que deve, nos procedimentos administrativos instaurados para aplicação de medidas 

protetivas, observar os princípios do proceder administrativo.  

Garcia (2006) afirma que os Conselhos Tutelares, quando de sua criação pelo ECA, 

tinham por objetivo tirar das mãos do Poder Judiciário a aplicação de medidas de justiça 

social em casos não litigiosos, de crianças e  adolescentes em situação de risco. E que foi 

concebido para ser mais rápido e estar mais próximo dos cidadãos. Outra constatação da 

autora é que não lhe cabem decisões jurídicas, mas a aplicação de medidas 

de caráter administrativo, além da intermediação entre diferentes órgãos e situações concretas 

que envolvem as crianças e os adolescentes, se caracterizando por ser órgão 

de atendimento individualizado. Maciel (2015, p. 686) defende a desjudicialização do órgão 

ao expor sua posição em relação à atuação do Ministério Público, argumentando que a relação 

entre as instâncias não é de hierarquia e, muito menos, de assessoramento, e que diante da 

omissão do Conselho Tutelar, não deverá o Ministério Público aplicar a medida de proteção 

diretamente, mas provocá-lo a fazê-lo, fiscalizando a sua atuação.   

O Conselho Tutelar não executa suas decisões, já que não é entidade, serviço ou 

programa de atendimento. Na verdade determina que algum técnico da rede protetiva de 

atendimento e serviços ou ao gestor público executem, e/ou a própria família cumpra. A ação 

do órgão obedece a limites legais, contudo o descumprimento de suas deliberações, caso 

injustificado, possibilita a representação junto à autoridade judiciária. A Resolução n° 

170/2014 do CONANDA estabelece que, o Conselho Tutelar articulará ações para o estrito 

cumprimento de suas atribuições de modo a agilizar a assistência junto aos órgãos 

governamentais e não governamentais encarregados da execução das políticas de atendimento 

de crianças, adolescentes e suas respectivas famílias. Dentre as ações legais de 

responsabilidade do Conselho Tutelar conjuntamente à autoridade judiciária e Ministério 

Público, está a fiscalização das unidades de atendimento de crianças e adolescentes68, sendo 

analisada a qualidade dos serviços atestados por essas autoridades como critério para 

renovação de registros das instituições junto ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e 

do Adolescente.  

                                                
68 Art. 95 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
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Monteiro (2018) reconhece sobreposição de ações na atuação do Ministério Púbico e 

do Conselho Tutelar, entendendo que se deve privilegiar a integração e articulação da rede de 

proteção, fortalecendo e capacitando todos os atores do Sistema de Garantia de Direitos 

(SGD) a fim de que cada um cumpra adequadamente suas funções, principalmente o 

Conselho Tutelar. Defende não uma estratégia de sobreposição, mas de parceria e 

fiscalização, através de capacitações para conscientização do papel do órgão na sociedade, e 

que o Conselho Tutelar consiga alcançar o máximo de eficiência no desempenho de suas 

funções.  E o mais importante, acrescenta que os demais atores do Sistema de Garantia de 

Direitos (SGD) e da rede de atendimento e serviços de crianças e adolescentes, precisam 

reconhecer sua autoridade legal, deixando, assim, de depender da atuação do Ministério 

Público e do Poder Judiciário na solução dos casos colocados à sua atuação. Por isso os 

encaminhamentos ao Ministério Público devem ocorrer somente nas hipóteses em que há a 

necessidade de propositura de ação para afastamento do convívio familiar ou que as medidas 

protetivas adotadas pelo Conselho Tutelar não tenham sido suficientes para garantir o direito 

tutelado.  

Diante desses argumentos surge a dúvida: deve o Conselho Tutelar, considerando a 

natureza de sua atuação, aplicar medidas protetivas de cunho sancionatório, considerando que 

os Conselheiros Tutelares são testemunhas e sofrem com divergências em seu próprio 

ambiente institucional? Alguns dados apontam que na prática a atuação do órgão está mais 

voltada para a contenciosa por conta do esvaziamento da esfera da sensibilização e auxílio das 

famílias de uma comunidade.  

Com o fim de análise das práticas no âmbito dos Conselhos Tutelares fluminenses, 

Nascimento e Scheinvar (2007) realizaram no ano de 2007 pesquisas empíricas69 no Primeiro 

Conselho Tutelar de Niterói e no Segundo Conselho Tutelar de São Gonçalo, ambos no 

estado do Rio de Janeiro. As autoras através das práticas de intervenção concluíram que há 

funcionamento distante do movimento social, marcado por práticas cotidianas atravessadas 

por discursos e procedimento típicos do Poder Judiciário, em um processo crescente de 

jurisdicionalização de suas práticas. Para elas, a justificativa para essa postura é que a atuação 

do órgão é revestida de autoridade legal, assim como a judiciária, justificando a proximidade 

no exercício de suas atribuições.  

                                                
69 As autoras utilizaram como fontes de pesquisa os discursos/práticas dos Conselheiros Tutelares registrados em 
prontuários de atendimento e aqueles construídos ao longo de intervenções realizadas nos órgãos por meio de 
estagiários de psicologia da Universidade Federal Fluminense (UFF). 
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O CONANDA por meio da Resolução n° 113/2006 fez a opção por um órgão 

administrativo contencioso, responsável pelo primeiro contato com a violação de direito, 

atuando na sua identificação, visibilidade e encaminhamentos com o objetivo de buscar 

soluções e providências nos casos de abusos, maus-tratos e negligência, consequências de 

violências cometidas contra crianças e adolescentes, tanto por parte da própria família ou do 

Estado.  

A atuação típica do Conselho Tutelar está na aplicação das medidas protetivas, por 

conta da exigência legal contida no art. 136 do ECA, já que as mesmas possuem cunho 

pedagógico e administrativo, objetivando sensibilizar e apresentar para as famílias, 

dependendo da situação fática trazida no atendimento inicial, os serviços adequados e 

existentes na rede protetiva, com os respectivos encaminhamentos aos órgãos que os 

executam através de requisição administrativa.  

Dessa forma, defende-se nesta tese que o ECA leva o Conselho Tutelar a fugir da 

proposta constitucional da proteção integral, exigindo que aplique medidas protetivas de 

cunho sancionatório, que demandam do órgão uma atuação contenciosa, típica do Poder 

Judiciário. Consideram-se medidas protetivas de cunho sancionatório aquelas definidas a 

partir do inciso VII do art. 129 do ECA, aplicáveis aos pais ou responsáveis: advertência, 

perda da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição do poder familiar.  

A advertência poderá ser aplicada pelo Conselho Tutelar na sede do órgão, e consiste 

na admoestação verbal de pais ou responsáveis como forma de tomarem consciência e de 

alerta para os atos que eles ou seus filhos cometeram. Já a perda da guarda, destituição de 

tutela e suspensão ou destituição do poder familiar prescindem de decisão judicial, podendo o 

Conselho Tutelar proceder à representação e encaminhá-la ao Poder Judiciário para que tome 

as providências que entender necessárias. De acordo com esses componentes, defendemos que 

as ações do órgão deveriam ter como foco a prevenção e não a geração de litígios, buscando a 

desjudicialização, devendo ser essa sua melhor tradução na legislação.  

Para analisar mais dados empíricos, trazemos Mello (2009), que realizou pesquisa no 

Conselho Tutelar do município mineiro de Cachoeirinha no ano de 2008, objetivando 

verificar quais os limites de atuação do órgão no exercício e cumprimento de suas atribuições 

e, ainda, se havia legitimidade de intervenção no núcleo familiar por meio da representação ao 

Ministério Público pela suspensão ou destituição do poder familiar, quando verificada 

suspeita ou violação de direitos. Em sua observação a autora concluiu que o Conselheiro 

Tutelar ao atuar, além de identificar a situação de risco ou vulnerabilidade social, deverá 

ainda considerar, na hora de aplicar a medida de proteção, o contexto social e cultural daquela 
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criança e/ou adolescente que teve seus direitos ameaçados ou violados. Apontando que o 

órgão tem papel de articulador e não de executor de políticas públicas. Essa na verdade, a 

política, é uma típica atribuição do órgão, pois acolhe as demandas diretas da população e 

colabora nos casos que são necessárias intervenções dos demais atores institucionais e sociais 

da rede. Os desafios postos para o trabalho nas redes de proteção estão relacionados 

diretamente às práticas de seus agentes, permeadas muitas vezes pelo menorismo com ações 

centralizadoras e repressivas. Mello (2009) aponta que a intervenção do órgão será legítima 

somente se o Conselheiro Tutelar ponderar entre legalidade e os valores subjacentes que 

prevalecem na comunidade. 

Há resistência entre os membros da própria instituição para que a função contenciosa 

seja afastada, pois seus membros compreendem que com sua retirada perderiam poder perante 

a comunidade. A pesquisa empírica de Paula (2014) traz essa constatação, pois ao analisar a 

representação social dos Conselhos Tutelares e a clientela atendida pelo órgão em município 

paulista, identificou um clamor social por dispositivos e equipamentos públicos que deveriam 

intervir e controlar a violência contra a criança e o adolescente, mesmo com o reconhecimento 

de que tais práticas são consequências da construção histórica e social das relações privadas 

no Brasil, pautadas pela violência. Constatou que os atendimentos estão muito mais ligados à 

falta de condições de vida digna para crianças e adolescentes em condição de vulnerabilidade 

social, mas famílias e comunidade ainda guardam a compreensão de que o órgão atua na 

correção de crianças indisciplinadas e na punição dos pais. 

As pesquisas apresentadas até agora indicam que o discurso da disciplina e da 

repressão continua presente nas práticas e nas representações do órgão. Foucault (2009) 

também se dedica ao tema das representações, apontando que as manifestações discursivas 

possuem um suporte histórico e institucional, que permite ou proíbe sua realização. Na sua 

visão, um sujeito quando ocupa um lugar institucional faz uso dos enunciados de determinado 

campo discursivo segundo os interesses de cada trama momentânea. De acordo com esse 

entendimento, a prática discursiva se define como um “conjunto de regras anônimas, 

históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e 

para uma área social, econômica, geográfica ou linguística específicas, as condições de 

exercício da função enunciativa.” (FOUCAULT, 2009, p. 133). E a consequência maior, no 

caso do Conselho Tutelar, é que usuários, autoridades do SGD e atores da rede protetiva de 

atendimento, guardam a representação do órgão como espaço de coerção e disciplinamento, 

interpretando equivocadamente suas atribuições. 



 112  

A hipótese defendida no primeiro capítulo desta tese, de que a Teoria da Proteção 

Integral foi incorporada no ECA com ressalvas, é corroborada com as disposições expressas 

nos incisos VII a X do art. 129 do ECA, que exigem do Conselho Tutelar a aplicação de 

medidas sancionatórias a pais e responsáveis, aliada ao art. 10 da Resolução CONANDA n° 

113/2006, que caracterizou o órgão como instância contenciosa administrativa, solucionadora 

de conflitos em uma atuação pré-judicial.  

Na prática o maior desafio posto para o Conselho Tutelar é o de não permitir em sua 

atuação profissional a revitimização de famílias pobres que já tiveram todos os seus direitos 

violados, como a falta de vagas em creches, moradia e habitações precárias, falta de emprego 

e de atendimento médico. Essas violências são perpetradas pelo Estado, concretizados pela 

falta dos direitos sociais básicos, e reforçadas pela legislação, pois onde deveria existir 

proteção há repressão e punição, sendo tal racionalidade reproduzida pelos atores do SGD. O 

resultado é a manutenção de práticas que carregam um discurso desqualificador da família 

pobre, afeto ao menorismo, admitindo-se o rompimento dessas relações quando se perceba 

que os genitores já não teriam mais um lugar de valor na trajetória de vida da criança por 

conta da situação de pobreza na qual estão inseridos.   

  

4.2.3.2 Instância política 

  

Das disputas legislativas direcionadas à criação de órgão de atendimento 

administrativo e de representação popular, surge o Conselho Tutelar. O exercício de suas 

atribuições políticas será possível, na medida em que seus membros consigam identificar as 

demandas reais da população, especialmente a priorização na implantação de ações voltadas 

para crianças e adolescentes, como legítimos representantes dos policytakers 70. Ocorre que, 

do rol exaustivo do art. 136 do ECA, que consta das atribuições legais do órgão, apenas uma 

delas aparece como clara função política, de assessorar o Poder Executivo local na elaboração 

da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente, prevista no inciso IX. Esse também é um ponto para reflexão, pois se entre 12 

(doze) incisos do art. 136 que tratam das competências do órgão, apenas um trata da 

intervenção nas políticas públicas, o objetivo do legislador infraconstitucional em fortalecer a 

participação política deve ser problematizada. 

                                                
70 Os policytakers são aqueles a quem se destina à implantação de determinada política, e os policymakers 
trazem o sentido de legislador ou elaborador das políticas. 
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Del-Rey e Oliveira (2006, p. 187), ao apresentarem o tema do assessoramento do 

Conselho Tutelar na elaboração da proposta orçamentária local, destacam o acerto do 

legislador por conta do contato direto do órgão com a realidade dos munícipes, mas ressaltam 

que na prática, não há a participação dos seus membros no processo de tomada de decisões, e 

muito menos são chamados a se manifestar. A falta de divulgação do calendário para a 

aprovação do orçamento local voltado para a criança e o adolescente é um indicativo desse 

distanciamento. No caso do município do Rio de Janeiro, como tratado mais adiante, essa 

lacuna está tentando ser corrigida com a criação da Frente Parlamentar dos Conselhos 

Tutelares do Rio de Janeiro, e a definição de meta para uma maior publicidade na divulgação 

dos momentos de formulação da proposta orçamentária na área da infância.   

No caso da política setorial voltada para crianças e adolescentes, o ECA determina que 

Conselhos da Criança e do Adolescente e os Conselhos Tutelares acompanhem e auxiliem o 

processo de elaboração, votação e execução das leis orçamentárias, decidindo e influenciando 

na definição de prioridades para as políticas públicas destinadas a esse público, sendo o 

Orçamento Criança e Adolescente (OCA) o instrumento criado para a verificação da 

destinação de recursos e do grau de prioridade às políticas para crianças e adolescentes no 

Brasil71. 

A metodologia de análise do OCA foi desenvolvida por organizações da sociedade 

civil a partir de debates entre as entidades que formam o Pacto pela Infância. A proposta foi 

formalizada em maio de 2003 através do lançamento da Cartilha De Olho no Orçamento 

Criança, de autoria da Fundação Abrinq, Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC) e o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o documento se propõe a ser um 

instrumento orientador e não cogente para que a sociedade civil fiscalize as ações na área da 

criança e do adolescente nas esferas municipal, estadual e federal (INESC/FUNDAÇÃO 

ABRINQ/UNICEF, 2005).  

Enquanto algumas unidades da federação incorporaram a metodologia, outras, ainda 

não, fato que sinaliza o maior ou menor grau de aderência do gestor estatal às propostas 

                                                
71 A criação do OCA local não afasta a utilização de outros arranjos institucionais disponíveis e que envolvem a 
participação popular para a garantia prioritária de recursos para as políticas protetivas. Podemos listar aqui 
alguns instrumentos e mecanismos como: audiências públicas e acesso público aos relatórios da execução 
orçamentária e fiscal durante a elaboração e discussão dos planos e leis de diretrizes orçamentárias; realização de 
conferências temáticas com deliberações propositivas; discussões em fóruns de politicas públicas; proposições 
de projetos de lei de inciativa popular e ingresso com ações civis públicas para que o Poder Judiciário garanta o 
aporte prioritário de recursos. 
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populares no acompanhamento da previsão e execução orçamentária dos recursos voltados às 

políticas públicas para crianças e adolescentes (BRASIL, 2007)72. 

Outro importante mecanismo de controle das ações desenvolvidas na área da infância 

e a da adolescência são os Fundos da Criança e do Adolescente, que permitem alocar os 

recursos necessários para a efetivação dos programas traçados em nível municipal, estadual e 

federal, sendo estes elaborados pelos Conselhos de Direitos nas respectivas instâncias 

federativas.  

 

4.2.4 Estrutura mínima 

 

O ECA estabelece que em cada município e em cada Região Administrativa do 

Distrito Federal haverá, no mínimo um Conselho Tutelar como órgão integrante da 

Administração Pública local73. A Resolução n° 139/2010 do CONANDA aponta que para 

cada cem mil habitantes, será criado, preferencialmente, um Conselho Tutelar. Caso haja mais 

de uma unidade em um município, caberá a este distribuí-los conforme a configuração 

geográfica e administrativa da localidade, a população de crianças e adolescentes e a 

incidência de violações a seus direitos, assim como os indicadores sociais. Cabe à legislação 

local a definição da área de atuação de cada Conselho Tutelar, devendo ser, 

preferencialmente, criado um Conselho Tutelar para cada região, circunscrição administrativa 

ou microrregião74.  

            A Resolução CONANDA n° 170/2104 discorre acerca da estrutura sugerida para a 

sede do órgão75, que deverá, preferencialmente, funcionar em local de fácil acesso, já 

constituído como referência de atendimento à população. A mesma deve oferecer espaço 

físico e instalações que permitam o adequado desempenho das atribuições e competências dos 

Conselheiros Tutelares, além do acolhimento digno ao público. O Projeto Conselho Tutelar 
                                                
72 Apesar da proposta inicial estar voltada para as organizações da sociedade civil, a mesma foi apresentada para 
agentes de controle das ações estatais, em especial para os membros dos Ministérios Públicos estaduais, sendo 
adotada em muitas unidades da federação. Um importante exemplo de adesão à proposta do OCA foi do 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), que criou no seu âmbito a Comissão de Estudos e 
Monitoramento do Orçamento Público destinado à Criança e Adolescente do Distrito Federal com a participação 
de integrantes da Rede de Atenção a Crianças e Adolescentes do Distrito Federal – RECRIA-DF, que tem como 
objetivo fazer o monitoramento da execução da previsão orçamentária de programas e ações destinados a 
crianças e adolescentes no Distrito Federal, sendo um dos objetivos da comissão o diálogo permanente com os 
Poderes Executivo e Legislativo e a atuação  como parceiro da sociedade civil na avaliação do orçamento 
público para a efetividade das políticas públicas para crianças e adolescentes. O órgão elabora o “Relatório de 
Apuração do Orçamento Criança e Adolescente do Distrito Federal”, documento que analisa as esferas de ação 
prioritárias consideradas pelo MP: saúde, educação e assistência social.  
73 Art. 132 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
74 Arts. 2º e 3º - Resolução CONANDA nº 170/2104.  
75 Art. 17 - Resolução CONANDA n° 170/2104. 
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Referencial – Meu Lugar na Cidade, ação do governo federal que compõe o Programa 

Nacional de Fortalecimento do Conselho Tutelar, segue os parâmetros propostos pelo 

CONANDA, buscando a uniformização nacional dos parâmetros arquitetônicos da sede do 

órgão, melhor detalhado no capítulo quarto. 

Apesar das disposições legais e do programa do governo federal, os  Conselhos 

Tutelares passam por muitos problemas de estrutura física e de recursos humanos para o 

exercício de suas atribuições. Essas dificuldades são uma realidade nacional, inclusive já sido 

objeto de ações judiciais com manifestações até mesmo do Supremo Tribunal Federal 

(STF)76, que determinou aos órgãos gestores municipais e distrital a garantia de recursos 

mínimos para a realização do trabalho no órgão. 

Importante conclusão chegou a pesquisa realizada por Paula (2014) em município do 

interior paulista no ano de 2009 e 2010, a carência de subsídios e suporte institucional por 

parte da gestão municipal à atuação do Conselho Tutelar, constatando que diante do excesso 

de trabalho não há tempo para planejamento. Mais uma informação importante conseguida 

por meio das entrevistas é que o desgaste ocupacional não seria compensando pelo retorno 

pecuniário, sendo necessária outra atividade financeira para complementar a renda, apesar de 

proibida pela legislação (PAULA 2014, p.125). 

O pesquisador também destacou que nas entrevistas os Conselheiros Tutelares 

apontaram problemas no trabalho em rede e na estrutura física do órgão, informando que os 

empecilhos são menos estruturais e mais políticos, e que a gestão pública municipal apresenta 

dificuldades para o exercício da autonomia e da liberdade do Conselho Tutelar.  

A estrutura mínima de funcionamento foi incorporada em algumas leis locais, como 

no caso da Lei Distrital nº 5.294, de 13 de fevereiro de 2014 77, que dispõe sobre os Conselhos 

Tutelares do Distrito Federal e dá outras providências, para que, se preciso, o Poder Judiciário 

seja acionado para cumprimento. A experiência do Distrito Federal demonstrou o 

comprometimento do gestor local à época da confecção da lei na priorização pelo 

fortalecimento das instâncias de controle social na área da criança e do adolescente, o 

Conselho de Direitos e o Conselho Tutelar, e na compreensão de que configuram espaços de 

cogestão com o Poder Executivo. Mas ressaltamos que o acerto normativo para uma melhor 
                                                
76 Destacamos as seguintes: RE 488208/SC; STA 405/DF; RE 738255/AP; AI 583136/SC; RE 503658/SC; RE 
572960/MG; RE 603033/MG e RE 706041/MG.  
77 A autora participou da construção da Lei nº 5.294, de 13 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre os Conselhos 
Tutelares do Distrito Federal e dá outras providências. Na ocasião, como assessora jurídica do Conselho dos 
Direitos da Criança do Distrito Federal (CDCA-DF), a proposta normativa constou de intensos debates entre 
Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal, CDCA-DF e Associação dos Conselheiros e Ex-
Conselheiros Tutelares do DF (ACTDF). A norma é considerada paradigma nacional para as legislações que 
regulam o Conselho Tutelar no nível local.  
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definição da institucionalidade do órgão e sua abrangência depende de como os atores 

envolvidos no processo de produção legislativa local compreendem a atuação do órgão, se 

mais próxima da atuação protetiva ou repressiva.   

 

4.3 Percepções, dinâmica e produção de conhecimento no Direito da Criança e do 

Adolescente   

  

  A tese foucaultiana acerca do poder como produtor de conhecimento aplica-se também 

no caso dos Conselhos Tutelares, pois os saberes sobre a práxis são gerados a partir das 

comunidades que intervêm, transformando-o em porta-voz de suas demandas sociais. A 

cognição produzida é a dos membros daquele grupo social, fato que causa importantes 

consequências, especialmente entre os demais atores do SGD, que atuam e dialogam 

diretamente com o órgão no manejo do Direito da Criança e do Adolescente. É apontada 

também a dinâmica que vem sendo perpetrada no munícipio do Rio de Janeiro.    

 

4.3.1 As práticas dos atores do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) 

 

O exercício das atribuições do Conselho Tutelar aponta para os direcionamentos na 

práxis dos atores do SGD, e aqui pontuamos inicialmente a atuação dos órgãos que compõem 

o sistema de justiça, ora permeadas pelo menorismo, ora pelo protecionismo. A adoção da 

uma ou outra concepção não é uniforme, inviabilizando a identificação de uma cultura 

institucional típica, sendo identificadas divisões e disputas entre os próprios membros do 

Ministério Público e do Poder Judiciário nas questões que tratam de crianças e adolescentes. 

Defende-se aqui a tese de uma atuação majoritariamente repressiva, especialmente quando 

envolvem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, já que deliberações 

representativas destas instituições estão voltadas para a vigilância, revitimização e punição 

das famílias pobres, influenciadas pelos princípios da Teoria da Situação Irregular.  

A decisão proferida no XXIII Fórum Nacional da Justiça Juvenil no âmbito do 

adolescente em conflito com a lei, realizado em novembro de 2018, é um recente exemplo de 

que, nacionalmente, os magistrados, com destaque para a representação carioca, votaram em 

apoiar os projetos de lei que aumentam o prazo de internação de adolescentes infratores, em 

especial o Projeto de Lei nº 7.197/2002. A decisão contou com votos dos juízes que compõem 
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o Fórum Nacional da Justiça Protetiva (Fonajup) (PJERJ, 2018) 78. A despeito da posição dos 

magistrados estaduais, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), que compõe 

o Ministério Público Federal, se manifestou contrária ao Projeto de Lei nº 7.197/2002, 

exarando para expor seus motivos, em outubro de 2017, portanto um ano antes, a Nota 

Técnica nº 10/2017-PFDC, de 25 de outubro de 2017 (MPF, 2017). Em sentido contrário ao 

PL, também se manifestou o então Ministério de Direitos Humanos por solicitação do 

CONANDA, também em outubro de 2017, por meio da Nota Técnica nº 

18/2017/CGSINASE/DPTDCA/SNPDCA (BRASIL, 2017).  

Tais disputas apontam para a importância no fortalecimento de instâncias 

representativas da comunidade, como o Conselho Tutelar, para que as reais necessidades da 

população sejam conhecidas no momento da tomada de decisões em que são diretamente 

afetadas. Após o impedimento da presidente Dilma Russef, no ano de 2016, o país passa por 

um momento de mudanças políticas conjunturais no campo da democracia e da cidadania, 

com a difusão de propostas legislativas afetas ao menorismo ganhando força; dentre as 

propostas mais comuns estão a retirada de direitos de crianças e adolescentes vulnerabilizados 

como “respostas mágicas” para a violência urbana, proposições desconexas de avaliações 

mais aprofundadas e que indicam desconhecimento nas questões que envolvem a vida das 

famílias pobres do país79.  Nesse sentido, a academia tem papel de destaque, pois poderá 

contribuir com a produção de conhecimento, dados e ações de capacitação e formação 

daqueles que militam nos espaços populares de criação do Direito da Criança e do 

Adolescente.  

Embora esse seja o cenário mais comum, algumas experiências apontam para um 

caminho de incorporação do paradigma da Proteção Integral na práxis do Conselho Tutelar. 

Monteiro (2018) dá noticias que em São Paulo, desde o ano de 2011, vigoram os enunciados 

01 e 02 aprovados no II FOPEJISP (Fórum Permanente de Estudos dos Juízes da Infância e da 

Juventude), que teve origem após a elaboração do Parecer nº 04/2010 da Coordenadoria da 

Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo, enfatizando a responsabilidade 

                                                
78 O Fórum foi realizado em novembro de 2018 em Campo Grande (MS) e contou com a presença de 
representantes do Rio de Janeiro na pessoa do presidente da Coordenadoria de Articulação das Varas da Infância, 
Juventude e Idoso do TJRJ, Cevij, e do Fórum Nacional da Justiça Protetiva, Fonajup), Daniel Konder, membro 
do Cevij; e Vanessa Cavalieri, titular da Vara da Infância e da Juventude da capital. Todos votaram a favor de 
propostas legislativas que aumentam o prazo de internação para adolescentes infratores. Dos 51 projetos de lei 
relativos ao assunto, que tramitam na Câmara dos Deputados, 48 apresentam reformas para tornar mais rigorosa 
a punição de adolescentes infratores. (PJERJ, 2018). 
79 No quinto capítulo algumas dessas propostas legislativas são apresentadas.   
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extrajudicial do Conselho Tutelar nas situações de violação de direitos (CALGARO, 2011)80. 

A iniciativa para as manifestações decorreu da equivocada assunção que o Ministério Público 

vinha fazendo de parte das funções do Conselho Tutelar, relatando a autora que seus membros 

vinham sendo chamados a atuar apenas para acionar os serviços que deveriam estar ou já 

estavam realizando atendimento da criança ou adolescente, de maneira substitutiva ou de 

sobreposição ao trabalho do Conselho Tutelar. No âmbito do Ministério Público carioca 

também houve manifestação sobre o tema em agosto de 2013, sendo que a decisão 

contemplou o momento da atuação do órgão ministerial, posterior ao do Conselho Tutelar no 

caso de violação de direitos de crianças e adolescentes, determinando que atuação precípua do 

Conselho Tutelar autorizava o arquivamento de demanda formulada ao MP (MPRJ, 2018)81.  

Monteiro (2018) ao discorrer sobre a sobreposição na atuação do Ministério Público e 

do Conselho Tutelar no estado de São Paulo, sugere como estratégia para solucionar esses 

problemas a capacitação e o fortalecimento do órgão, especialmente para que suas decisões 

sejam respeitas e tenham aplicabilidade pelos demais atores do SGD  e da rede protetiva de 

atendimento e serviços. 

O desvirtuamento nas atribuições dos Conselhos Tutelares são reflexos da percepção 

equivocada da sociedade e de seus agentes governamentais sobre a forma que o órgão deve 

intervir para proteger os direitos de crianças e adolescentes. Esse cenário contribui para o 

atual quadro de violência como forma de sociabilidade de crianças e adolescentes excluídos 

socialmente, o que leva a debates e embates públicos acerca da utilização de práticas de 

repressão e críticas aos princípios de garantia de direitos e de proteção da criança e do 

adolescente, assegurados pela Constituição de 1988 e regulamentados pelo ECA. 

Os desvios apontados são também causados pela falta de integração operacional e de 

fluxos formais de atuação entre Conselho Tutelar, Sistema de Justiça, Segurança Pública e 

Assistência Social, como atores da rede protetiva de atendimento e serviços. O Conselho 

Tutelar não pode ser o “tapa buraco” da rede de atendimento, chamado a atuar como auxiliar 

                                                
80 Enunciado 01 - A partir da vigência da Lei n° 12.010/09 não mais se admite, em princípio, o processamento de 
“procedimentos verificatórios” (sindicâncias ou pedidos de providências) para apuração de fatos apresentados 
pelo Conselho Tutelar, cabendo a este fazê-lo de forma articulada com a rede de atendimento; Enunciado 02 – A 
aplicação das medidas de proteção é atribuição primária do Conselho Tutelar, com exceção das hipóteses 
previstas no art. 101, incisos VII ao IX, e art. 130, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.  
81 A decisão foi proferida através do Conselho Superior na sessão de 29 de agosto de 2013 por meio do 
ENUNCIADO nº 42/2013 CSMP MPRJ: INFÂNCIA. TUTELA INDIVIDUAL. ATUAÇÃO DO CONSELHO 
TUTELAR. Merece homologação a promoção de arquivamento de procedimento administrativo instaurado para 
apurar notícia de violação de direitos de criança ou adolescente, quando esta trouxer fatos que, no âmbito do 
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, exigem, inicialmente, a atuação precípua do 
Conselho Tutelar, desde que comprovada a efetiva fiscalização, pelo Ministério Público, da atuação do referido 
órgão no caso concreto.   
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face a precariedade na estrutura de outros órgãos e programas públicos, já que na verdade 

deve ser seu articulador.  

O Conselho Tutelar carrega condicionantes individuais e sociais na sua atuação, cheios 

de significados a partir da premissa de que os destinatários de suas ações são indivíduos em 

situação de pobreza e vulnerabilidade social apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) determinar que a proteção normativa será destinada a toda criança e adolescente. A 

realidade é que o órgão direciona sua prática diária para um grupo social carente de ações 

governamentais nas áreas essenciais para o exercício da cidadania, a população em situação 

de vulnerabilidade social, sendo o próprio Conselheiro Tutelar identificado como parte desse 

grupo, que passa por processos ou situações de debilidades ou fragilidades que estão 

diretamente relacionados aos cenários e contextos as quais estão inseridos.  

Assim como os atores do sistema de justiça, os gestores locais solicitam ao órgão uma 

atuação voltada à seara repressiva, como se verá nos exemplos postos a seguir, sobrando 

pouca ou nenhuma margem para o apontamento das omissões estatais na área da criança e do 

adolescente. O órgão poderá aplicar medidas administrativas, como representações 

administrativas e ocorrências policiais contra os próprios governantes, pois muitas das vezes 

essas são as únicas formas de garantir a prestação de serviços básicos para as famílias das 

crianças e adolescentes atendidos.  

 

4.3.2 O case do município do Rio de Janeiro 

 

Para uma melhor compreensão do contexto atual das ações e políticas que envolvem a 

atuação do Conselho Tutelar, é apresentada a situação do município do Rio de Janeiro quanto 

à política de fortalecimento do órgão, que traduz a experiência da autora como Conselheira 

Tutelar no Conselho Tutelar de Jacarepaguá – CT 07, de 2016 a 2017. A vivência durante 

esse período proporcionou a participação nos espaços de discussão e construção coletiva das 

políticas públicas municipais de proteção e atendimento de crianças e adolescentes, como 

Conselheira Tutelar, membro da Associação de Conselheiros Tutelares do Município do Rio 

de Janeiro (ACTMRJ) e pesquisadora do PPGD/UNESA. A maior constatação desse período 

foi de que a atuação do Conselho Tutelar é permeada por desafios, corroborando para esse 

quadro a falta de compreensão do seu papel como instância articuladora e de cogestão nas 

políticas públicas municipais voltadas para a criança e o adolescente.   

Apontamos como uma importante causa dos problemas que serão destacados a seguir 

a não institucionalização do OCA. No município do Rio de Janeiro foi criado o Orçamento 
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Criança e Adolescente (OCA), por meio da Lei Municipal nº 6.054, de 21 de março de 2016 

(RIO DE JANEIRO, 2016), que estabeleceu a elaboração e publicação em relatório especial 

das informações sobre gastos orçamentários exclusivamente destinados às ações e aos 

programas direcionados para os menores de 18 (dezoito) anos no município, mas como a lei 

ainda não foi regulamentada, o relatório do OCA não vem sendo publicado82. No âmbito do 

estado do Rio de Janeiro está em tramitação o Projeto de Lei Estadual nº 2.152/2016, que visa 

instituir o OCA estadual83. 

A participação do Conselho Tutelar no orçamento carioca foi alvo de análise por meio 

do estudo que pesquisou o OCA da cidade do Rio de Janeiro realizado pelo Projeto de 

Extensão IEO$  -  O Instituto de Economia Olha o Orçamento, parceria entre o Instituto de 

Economia da UFRJ e o Fórum Popular do Orçamento do Rio de Janeiro84. Foi selecionado 

como objeto da investigação o Orçamento Criança e Adolescente (OCA) do município do Rio 

de Janeiro, tendo sido examinada a trajetória de algumas ações selecionadas por Conselheiros 

Tutelares e Conselheiros de Direito em pesquisas realizadas em 2012 e 2016. A análise teve 

como foco a trajetória do OCA entre 2002 e 2016, com apresentação dos resultados em 

dezembro de 2017 (CORECON-RJ, 2018, p. 13) e (IE-UFRJ - INSTITUTO DE ECONOMIA 

– UFRJ, 2017)85. Nas entrevistas, os membros dos Conselhos Tutelares foram ouvidos e 

                                                
82 Experiência de regulamentação do OCA que vem apresentando resultados positivos é a Lei Distrital n° 4.086, 
de 28 de janeiro de 2008, que cria o OCA do Distrito Federal. A criação do OCA do Distrito Federal exige que 
seu relatório seja analisado por Comissão de Trabalho da Câmara Legislativa do Distrito Federal, podendo ser 
aberta sua composição para membros do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, 
da Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude do Distrito Federal, da Promotoria de Defesa da 
Educação, do Fórum DCA, da Defensoria Pública do Distrito Federal, dos Conselhos Tutelares do Distrito 
Federal, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e das áreas de controle interno do Poder Executivo. 
(CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, 2008).  
83 O último andamento do processo foi em 05 de outubro de 2017 quando o projeto obteve parecer favorável da 
Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle da ALERJ. (ALERJ, 2017).  
84 Instituição não governamental que estuda o orçamento público do município do Rio de Janeiro com a missão 
de avaliar as prioridades políticas para garantir o bem-estar social. 
85 O Projeto de Extensão IEO$  -  O Instituto de Economia Olha o Orçamento, parceria entre o Instituto de 
Economia da UFRJ e o Fórum Popular do Orçamento do Rio de Janeiro, selecionou como objeto de suas 
investigações o Orçamento Criança e Adolescente (OCA) do município do Rio de Janeiro, tendo sido examinada 
a trajetória de algumas ações selecionadas por Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direito em pesquisas 
realizadas em 2012 e 2016. A análise teve como foco a trajetória do OCA entre 2002 e 2016, com apresentação 
dos resultados em dezembro de 2017.No segundo semestre de 2017, o CEDECA RJ e o Fórum Popular do 
Orçamento (FPO) participaram como parceiros externos do curso de extensão IEO$ - O Instituto de Economia 
Olha o Orçamento, iniciativa do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ) 
coordenada pelos professores Alexandre Freitas e Karla Lundgren. A pesquisa reflete um panorama das despesas 
do OCA considerando as áreas que compõem a metodologia, ressaltando-se que cada área de atuação é composta 
por funções orçamentárias. A Assistência Social é composta pelas funções Assistência Social e Direitos de 
Cidadania; Educação pelas funções Educação, Cultura e Desporto e Lazer; e a Saúde, pelas funções Saúde 
Habitação e Saneamento. A pesquisa demonstrou que o peso do OCA no orçamento total do Rio de Janeiro 
representou, em média, 22% no período entre 2002 e 2016. Porém, crianças e adolescentes representam 27% da 
população, logo, o gasto se mostra abaixo proporcionalmente e insuficiente para retirar as crianças de situação de 
vulnerabilidade. Apesar do OCA ter apresentado um crescimento ao longo dos anos, o orçamento total cresceu 
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responderam sobre as áreas que consideravam prioritárias para fins de investimento público, 

levando em consideração sua atuação e os atendimentos realizados. As conclusões 

caminharam em sentido oposto, isto é, as escolhas feitas pelo gestor público municipal não 

condizem com as falas dos Conselheiros Tutelares. Um exemplo dessa distorção foram as 

ações da área de assistência social, selecionadas como prioritárias, mas pela análise, possuem 

um peso significativamente menor no orçamento em relação às outras áreas consideradas na 

metodologia, representando discretos 3% (três por cento) do OCA (IE-UFRJ - INSTITUTO 

DE ECONOMIA – UFRJ, 2017).  

Outro instrumento que cuida de gestão orçamentária, o Fundo Municipal da Criança e 

do Adolescente, também apresenta especificidades no caso do Rio de Janeiro. Não há lei 

específica que trate do FMDCA-RJ, pois sua criação consta da lei que instituiu o Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA-RIO), e, por isso, existem 

aspectos que não foram regulados e que seriam melhor detalhados em legislação específica, 

especialmente no que diz respeito à gestão do fundo, do ponto de vista administrativo (a 

operacionalização de rotinas) e do ponto de vista contábil, já que deve vincular-se (sem 

subordinação) a uma das secretarias municipais. Existem algumas discussões acerca de 

inconsistências na gestão do orçamento da criança e do adolescente no município do Rio de 

Janeiro. O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro lançou cartilha sobre o 

FMDCA-RJ; no documento aponta Sêda (1995) a ilegalidade da aplicação de recursos do 

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para áreas com recursos vinculados na 

administração direta, concluindo que não poderiam se utilizar de recursos do FMDCA-RIO, 

como já ocorreu no caso do Decreto Municipal nº 43.920, de 01 de novembro de 2017 

(TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO, 2010, p. 21 e 74).  

Quanto à operacionalidade do FMDCA-RJ, a estrutura interna do CMDCA-RIO 

também contribui para os equívocos. O Regimento Interno do Conselho Municipal da Criança 

não traz previsão em sua estrutura de Comissão de Administração do Fundo (CMDCA-RIO, 

2016 e CMDCA-RIO, 2017). A falta de institucionalização do OCA e de reais mecanismos de 

gestão e monitoramento fiscal e orçamentário do Fundo Municipal  levam a uma má 

utilização de recursos prioritários para as políticas voltadas para a infância, nãos sendo dada 

oportunidade de manifestação do Conselho de Direitos nem do Conselho Tutelar, ou muito 

menos colocados à disposição meios para atuação dessas instâncias de controle social no ciclo 

das políticas públicas orçamentárias setoriais para a infância.  

                                                                                                                                                   
de forma parecida, o que mantém o peso sem muitas variações. (IE-UFRJ - INSTITUTO DE ECONOMIA – 
UFRJ, 2017).   
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Mais uma importante questão afeta ao Rio de Janeiro é a institucionalização do 

Conselho Tutelar e seu lugar na estrutura orgânica do Poder Executivo Municipal. O Decreto 

Municipal nº 42.896, de 20 de fevereiro de 2017, criou a Coordenadoria de Apoio aos 

Conselhos Tutelares, vinculada ao Gabinete do Prefeito, seguindo orientação posta na 

Resolução CONANDA nº 170/2104. Mas ocorre que na prática, como a estrutura 

administrativa criada não possui correspondência orçamentário-financeira, a responsabilidade 

para a implantação, manutenção e funcionamento dos Conselhos Tutelares no Rio de Janeiro 

é da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), através da 

sua Subsecretaria de Direitos Humanos, o que causa confusão no momento da execução e 

fiscalização das ações. 

Como já foi apontado no curso deste trabalho, as dificuldades no exercício das 

atribuições dos Conselhos Tutelares estão diretamente relacionadas às suas distorções, fato 

que se repete na cidade. O assunto já é conhecido no Rio de Janeiro, e vem sendo ponto de 

pauta das reuniões ordinárias do CMDCA-RIO, as quais a autora acompanhou, com fins de 

realização dessa pesquisa, ao longo dos anos de 2017 e 2018, não faltando nos debates relatos 

de requisições incorretas e inoportunas para a ação do Conselho Tutelar por parte dos Poderes 

Judiciário, autoridades da Segurança Pública e Poder Executivo Municipal (CMDCA-RIO, 

2018a). Destacamos as falas na ata da reunião da 144ª Assembleia do CMDCA-RIO, 

realizada em setembro de 2018, quando o Conselheiro Tutelar da Zona Sul do Rio de Janeiro, 

Isaías Bezerra, denunciou que ele e seus companheiros são chamados a atuar quando falta 

equipe técnica nos demais órgãos, e que a função do Conselho Tutelar é de garantia de 

direitos e fiscalização, e não de atendimento direto, se referindo às solicitações da SMASDH 

de participação do órgão em ações de abordagem de crianças e adolescentes em situação de 

rua, na Zona Sul da cidade. Em sua explanação frisou que o Conselho Tutelar não tinha 

funções de polícia, nem de executar visita domiciliar, parecer psicossocial, abordagem de 

crianças e adolescentes em situação de rua ou busca e apreensão de crianças e adolescentes, 

equivocadamente requisitados, especialmente pela autoridade judiciária (CMDCA-RIO, 

2018b).  

Nas atas das reuniões do CMDCA-RIO, foram também apontados casos de distorções 

que acontecem todos os anos no Rio de Janeiro: definição de plantões para fiscalização 

carnavalesca e grandes festas como o Réveillon. A primeira delas são as ações de verificação 

nos plantões dos festejos carnavalescos mesmo com a previsão legal de que o representante 

do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a todo local onde se 

encontre criança ou adolescente (art. 201, §3º do ECA), estranhamente não há publicação no 
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Diário Oficial de escala de plantão dos Promotores  de Justiça aos locais de bailes de carnaval, 

mas do Conselho Tutelar sempre há. O Réveillon é outro exemplo, especialmente por ser 

evento de grandes proporções organizado pelo Poder Executivo Municipal, e que acontece 

todo ano na praia de Copacabana. No ano de 2018, o Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro (MPRJ), por meio 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da 

Juventude da Capital, expediu recomendação ao município do Rio de Janeiro, à  Empresa de 

Turismo Municipal (RioTur), e ao Conselho Tutelar da Zona Sul, para que houvesse atuação 

articulada para proteção de direitos de crianças e adolescentes, ponderando que o Conselho 

Tutelar é  órgão de defesa de direitos e por isso deve atuar preventivamente e intervir sempre 

que estiverem sendo aqueles ameaçados ou violados (MPRJ, 2018). 

As abordagens sociais86 de crianças e adolescentes são outro exemplo de solicitações 

equivocadas ao órgão, e de acordo com as atas do CMDCA-RIO, é um problema que afeta 

especialmente os Conselhos Tutelares que atendem as áreas de abrangência da Zona Sul e 

Barra da Tijuca regiões nobres da cidade, apesar de previsão normativa em contrário. A 

Resolução CNAS nº 09, de 18 de abril de 2013, define que o serviço poderá ser ofertado pelos 

equipamentos socioassistenciais, conforme avaliação da gestão local: Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS) ou Centro especializado para População em 

Situação de Rua (Centro POP).  

No município do Rio de Janeiro vigora a Política Municipal de Atendimento às 

Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, aprovada pelo CMDCA-RIO por meio da 

Deliberação CMDCA nº 763/2009, que se tornou um marco importante para o debate, 

inclusive por preceder o Decreto Federal nº 7.053/2009, que instituiu a Política Nacional para 

a População em Situação de Rua. Em uma avaliação do documento, Gatto (2016) aponta que 

das 64 diretrizes, no ano de 2016, apenas uma tinha sido implementada, o Programa Saúde da 

Família Sem Domicílio, conhecido como Consultórios de Rua.  

Ocorre que, a partir do ano de 2011, houve uma intensificação das práticas de 

higienismo social e recolhimento compulsório de crianças e adolescentes em preparação aos 

megaeventos que a cidade sediaria (COUTO, 2018), culminando com a publicação da 

Resolução SMAS nº 20/2011, que instituiu a Política Municipal de Recolhimento 

Compulsório e Internação Forçada para a População em Situação de Rua.  

                                                
86 A abordagem social constitui-se em processo de trabalho planejado de aproximação, escuta qualificada e 
construção de vínculo de confiança com pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social nos espaços 
públicos para atender, acompanhar e mediar acesso à rede de proteção social. (BRASIL, 2013). 
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Em resposta, a sociedade civil desencadeou a formação de Grupo de Trabalho para a 

construção de uma nova política, contando com a participação de representantes do Ministério 

Público, Defensoria Pública, ONGs, CMDCA-RIO, Câmara de Vereadores e a academia 

através do CIESPI da PUC-RIO. As discussões foram intensas e culminaram, no de 2016, na 

aprovação da nova resolução de abordagem social no Rio de Janeiro - a Resolução SMDS nº 

64/2016 (GATTO, 2016). O documento objetivou ser uma mudança de paradigma nas 

abordagens da população em situação de rua da cidade abrindo espaço para as discussões que 

culminaram na aprovação da Política Municipal para a População em Situação de Rua, por 

meio da Lei Municipal nº 6.350, de 04 de maio de 2018, totalmente em conformidade com os 

parâmetros nacionais da Política Nacional contidos no Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro 

de 2009. Em relação a crianças e adolescentes, o parágrafo único do art. 6º da lei municipal 

prevê que as ações devem observar as especificidades desse público previstas no artigo 227 da 

CRFB e no ECA.  

As preocupações com crianças e adolescentes em situação de rua também foram 

transpostas para a Resolução SMDS nº 64/2016, mais operacional, que se referiu ao Conselho 

Tutelar, limitando-o a uma ação apenas em casos excepcionais em que o atendimento 

ambulatorial de urgência se fizesse necessário, mas a despeito da normatização, as 

solicitações para intervenção do órgão continuam.    

Mais um caso de desrespeito às atribuições legais do órgão citada nas atas do 

CMDCA-RIO são as visitas domiciliares requisitadas pelos Juízes de Direito da Infância, que 

determinam que o Conselheiro Tutelar realize a visitação a determinadas famílias com fins 

investigativos, quebrando a confiança depositada no órgão e levando a representações sociais 

pela população de que o órgão é “polícia tutelar", atuando onde a lei não previu, o ponto 

central que se discute é: porque ocorre a execução equivocada dessas ordens? Na experiência 

pessoal da autora, no exercício da função, os relatos dos colegas eram de temor por algum 

tipo de punição aliada à falta de conhecimento por parte dos membros do órgão de que se 

tratava de ordem ilegal. A visita domiciliar é instrumento de intervenção do trabalhador social 

no exercício das suas funções, tendo sido o assunto alvo de elucidação na Nota Técnica do 

MDS que objetivou reconhecer e subsidiar o diálogo dos trabalhadores sociais na relação 

interinstitucional com os órgãos do sistema de justiça (BRASIL, 2016) 87. Garcia e Teixeira 

                                                
87 O documento estabelece que a visita domiciliar é uma atividade técnico-metodológica que se desenvolve de 
forma planejada, na residência da família ou do indivíduo, com a participação dos técnicos das equipes de 
referência dos serviços socioassistenciais, e visa possibilitar uma escuta qualificada com a compreensão da 
dinâmica e história de vida familiar, além da compreensão sobre o cotidiano, pautando-se pelo respeito, não 
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(2009) apontam os casos em que os profissionais dos Conselhos Tutelares devem realizá-la se 

entenderem necessário: quando crianças e adolescentes estiverem em situação de risco ou em 

conflito com a lei a partir de denúncias ou solicitações que envolvam abuso sexual, 

drogatização, trabalho infantil, adoção, violência doméstica, conflitos familiares, displicência 

dos responsáveis quanto à alimentação e escolarização, ausência de frequência escolar, dentre 

outros. As autoras citam Amaro (2003), que define ser a visita domiciliar uma prática 

profissional de atendimento, efetuada por profissionais junto ao indivíduo em seu próprio 

meio social ou familiar, os quais desenvolvem as técnicas de observação, de entrevista e de 

relato oral.  

Quanto à dinâmica de trabalho, fui testemunha da dificuldade do Colegiado do Rio de 

Janeiro em empreender uma dinâmica menos confusa e dispersa, reforçada pela falta de 

recursos humanos capacitados para exercer as funções administrativas no órgão. A elaboração 

do Regimento Interno dos Conselhos Tutelares da Cidade do Rio de Janeiro teve o objetivo de 

suprir essa dificuldade, com a indicação, inclusive, dos perfis profissionais necessários. A 

autora participou das reuniões e da construção da versão final como relatora e 

sistematizadora, mas o documento foi aprovado com ressalvas pelo CMDCA-RIO e por isso 

ainda não foi publicado, nem implementado.  

Sobre a estrutura mínima do órgão, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (CMDCA-RIO) editou a Deliberação CMDCA nº 915/2012, com a definição 

de equipe mínima, organização interna e estrutura administrativa necessária para uma atuação 

eficiente, mas o que vem ocorrendo na prática é que os gestores municipais, desde então, 

ainda não cumpriram suficientemente o que exige o documento.   

Fruto dessas discussões e com o fim de encaminhar propostas objetivas para as 

questões que envolvem o Conselho Tutelar no município, em abril de 2018 foi instalada a 

Frente Parlamentar dos Conselhos Tutelares do Rio de Janeiro, no âmbito da Câmara 

Municipal de Vereadores Municipal, a qual a autora participa como membro. A 

responsabilidade para a realização das metas é dividida entre poder público e sociedade civil, 

e exige ampla mobilização dos participantes, com destaque para: destinação orçamentária 

própria destinada aos Conselhos Tutelares; transparência na divulgação dos momentos de 

formulação da proposta orçamentária contemplando investimentos para a melhoria da 

infraestrutura física, material e de recursos humanos do órgão; implementação da 

institucionalidade do órgão; construção da política de formação continuada para os 

                                                                                                                                                   
devendo ser confundida com apuração de denúncia ou com ato de caráter fiscalizatório. O tema foi bem 
desenvolvido em Amaro (2003). 
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Conselheiros Tutelares e atores das redes de atendimento e do SGD com o foco na correção 

das distorções de atribuições do órgão; regulamentação dos direitos previdenciários e salariais 

(especialmente aumento salarial, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade); 

criação e implementação de novos conselhos, tendo como referencial o quantitativo 

populacional definido pelo CONANDA; criação de um procedimento padrão para o processo 

de escolha dos Conselhos Tutelares; implementação do SIPIA e criação da Escola de 

Conselhos (CMRJ, 2018).  

Sobre os investimentos para a concretização da política de fortalecimento dos 

Conselhos Tutelares na cidade do Rio de Janeiro, a previsão para o ano de 2019, prevista na 

Lei Municipal nº 6.317, de 16 de janeiro de 2018, que define o orçamento para esse ano no 

município, tem duas ações relacionadas à matéria, a instalação do Conselho Tutelar da Ilha do 

Governador e reformas de Conselhos Tutelares. Avaliamos que tais ações são insuficientes 

para a concretização de uma atuação voltada à efetivação da proteção integral (RIO DE 

JANEIRO, 2018).  

 

4.3.3 Produção de conhecimento sobre os Conselhos Tutelares 

 

A formulação das políticas públicas requer sejam acompanhadas de informações e 

indicadores da realidade para que alcancem seus objetivos e metas, nesse sentido a academia e 

as produções que dali se originam tem papel fundamental. E essa necessidade é ainda mais 

premente quando se trata de políticas públicas que passaram por mudanças de paradigmas 

jurídico-políticos como é o caso da infância. Corroborando com esse argumento, Souza Filho, 

Santos e Duriguetto (2011)88 se dedicaram a pesquisar e compilar teses e dissertações dos 

cursos de pós-graduação stricto sensu que trataram do tema do Conselho Tutelar, no período 

de 1994 a 200989, com dados disponíveis no Banco de Teses da Coordenação de 

                                                
88 A pesquisa foi desenvolvida em parceria por professores da Faculdade de Serviço Social da Universidade 
Federal de Juiz de Fora e da Universidade Católica de Brasília, por intermédio de convênio celebrado entre a 
Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão/UFJF (FADEPE) e a Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República, surgiu a partir do Projeto financiado pelo International Institute 
of Child Rights and Development (IICRD), vinculado à Universidade de Victória - Canadá e pelo Fundo das 
Nações Unidas pela Infância (Unicef/Brasil) e desenvolvido pelo Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Brasília (CEDECA) em parceria com Pontifícia Universidade Católica de Goiás. (SOUZA 
FILHO; SANTOS; DURIGUETTO, 2011). 
89 A pesquisa intentou obter como referência temporal os anos de vigência do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), a partir do ano de 1990, mas as primeiras dissertações e teses sobre conselhos tutelares 
começaram a ser escritas em 1994 e o banco de  dados da CAPES só implantado em 1996 com alimentação de 
responsabilidade das instituições de ensino superior, sem o caráter de obrigatoriedade, o que pode gerar 
irregularidades e inconsistências na inserção desses dados no sistema. (SOUZA FILHO; SANTOS; 
DURIGUETTO, 2011). 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação (SOUZA 

FILHO; SANTOS; DURIGUETTO, 2011). 

Verificou-se que no período foram produzidos 88 (oitenta e oito) trabalhos e que os 

temas retratados trazem acentuada preocupação com duas temáticas: gestão dos Conselhos 

Tutelares (estrutura e funcionamento) e a intervenção desses órgãos em situações de violência 

doméstica. Em menor número apareceram os conteúdos acerca da relação dos Conselhos 

Tutelares com as políticas sociais, particularmente a de educação, e o papel desses conselhos 

na consolidação da cidadania de crianças e adolescentes. Em relação à distribuição da 

produção nos níveis da pós-graduação, apenas 11,3% do total da amostra era de trabalhos de 

Doutorado e em relação às áreas do conhecimento, apenas 09 (nove) trabalhos, 10,2% 

correspondiam à seara do Direito.  

O financiamento que a publicação obteve por parte do governo federal aponta para a 

sensibilização do poder público em compreender a importância da aproximação entre as 

agendas de pesquisas acadêmica e a produção de políticas públicas. Os autores apontam que o 

estudo, em última instância, buscou subsidiar os processos de formulação, monitoramento e 

avaliação das políticas de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente no 

Brasil, dentre estas, as políticas de fortalecimento dos próprios Conselhos Tutelares. A partir 

do cotejamento das informações produzidas, a conclusão a que os autores chegaram é que os 

Conselhos Tutelares são hoje controvertidos órgãos com uma realidade empírica em constante 

consolidação do paradigma da proteção integral de crianças e adolescentes. 

A constatação do pouco interesse do pesquisador jurídico em relação ao tema dos 

Conselhos Tutelares é motivo de alerta, que sinaliza para um quadro ainda mais grave, o 

distanciamento das pesquisas no campo do Direito dos fenômenos sociais. A questão se torna 

ainda mais relevante quando se parte da hipótese de que o conhecimento jurídico é visto pelas 

comunidades populares como exclusivo de uma determinada esfera da sociedade, detentora de 

privilégios em detrimento da maioria da população, pois, ainda caracterizam o conhecimento 

e o ensino do Direito, ao dogmatismo e formalismo90.  

                                                
90 Nessa linha destacamos a experiência do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), que 
propõe e apoia projetos de educação voltados para o desenvolvimento das áreas de Reforma Agrária. Trata-se de 
proposta de democratização do conhecimento no campo, onde jovens e adultos de assentamentos têm acesso a 
cursos de educação básica (alfabetização, ensinos fundamental e médio), técnicos profissionalizantes de nível 
médio, cursos superiores e de pós-graduação (especialização e mestrado). As ações do programa, que nasceu 
da articulação da sociedade civil, têm como base a diversidade cultural e socioterritorial, os processos de 
interação e transformação do campo, a gestão democrática e o avanço científico e tecnológico (PRONERA, 
2018). Apesar de 20 anos de projeto que objetiva promover o intercâmbio entre as políticas educacionais e os 
movimentos sociais, atores do Sistema de Justiça ainda se manifestam contrariamente à iniciativa do governo 
federal. Neste sentido, há em curso uma Ação Civil Pública contra a primeira turma de direito do programa 
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Compartilhamos das mesmas inquietações de Góes Júnior (2015) em sua tese doutoral, 

na qual o autor afirma que a realidade social não é compatível com as teorias ensinadas nos 

cursos de Direito, em que os acontecimentos sociais, em lugar de serem rechaçados ou 

avaliados negativamente por não caberem nas abstrações conceituais, deveriam ser melhor 

avaliados e desenvolvidos como prática em sala de aula.  O autor utiliza como referenciais 

teóricos para suas reflexões as produções e experiência de Sousa Júnior (2015) do projeto da 

UNB “Direito Achado na Rua” e Lyra Filho (1980) do movimento da “Nova Escola Jurídica 

Brasileira”. No entanto, apesar de compreender sua relevância, foge ao escopo desta 

investigação a discussão teórica acerca dos esquemas referenciais e marcos teóricos que 

envolvem uma Teoria Dialética do Direito (COSTA; COELHO, 2017).  

Unger (2006) afirma que o direito no Brasil é idealizado como meio de expressão 

detido por uma elite que cerceia a democracia, além de ser controlador pois produz 

interpretações para revelá-lo. O autor argumenta de forma categórica que o ensino praticado 

nos cursos jurídicos no Brasil é imprestável e que não serve para formar profissionais que 

possam melhorar o nível da discussão das instituições nacionais e de nossas políticas públicas.  

Concordamos que a interlocução entre o conhecimento acadêmico no campo jurídico e 

a formulação de políticas públicas ainda é insuficiente no país, sendo necessário um maior 

reforço e estímulo à produção de pesquisas e estudos conjuntos, inclusive com parcerias 

firmadas para a construção dos Observatórios da Criança e do Adolescente91, em modelo já 

institucionalizado pelo governo federal92.  

                                                                                                                                                   
ajuizado pelo Ministério Público Federal (MPF) em face da Universidade Federal de Goiás (UFG) e do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) (SPIESS, 2016). 
91 O Observatório Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, criado no ano de 1997, foi concebido pata 
produzir informações que subsidiem o diagnóstico e as ações para as politicas públicas voltadas para crianças e 
adolescentes. Atualmente faz a gestão nacional do SIPIA - Sistema Nacional de Registro e Tratamento de 
Informação. O SIPIA é um sistema nacional de registro e tratamento de informações sobre crianças e 
adolescentes, gerando dados agregados em nível municipal, estadual e nacional, sendo base única nacional para 
formulação de políticas públicas no setor. O sistema de dados foi criado também em 1997, dentro do Plano 
Nacional da Política de Direitos Humanos e tem o objetivo de gerar informações com o fim de “subsidiar a 
adoção de decisões governamentais sobre políticas para crianças e adolescentes, garantindo-lhes acesso à 
cidadania” (PORTAL MJ, 2018). 
92 Desde o ano de 2007 o governo federal vem desenvolvendo ações em torno da Agenda Social Criança e 
Adolescente, formulada para enfrentar a violência contra crianças e adolescentes no país, bem como defender, 
garantir e promover os direitos assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em 2011 a autora 
participou de encontro de iniciativa da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente em parceria com o Centro Brasileiro de Protagonismo Juvenil, que teve o propósito de articular 
junto às universidades estaduais, a integração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) nos espaços e 
currículos de ensino, pesquisa e extensão, promovendo  interfaces entre as instituições de ensino e os 
adolescentes brasileiros, na ocasião algumas parcerias foram iniciadas. (UERGS, 2011). 
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Esta tese busca suprir essas lacunas, primando pela produção de conhecimento jurídico 

crítico e propositivo para que novas estratégias de ação sejam implementadas para o 

fortalecimento dos Conselhos Tutelares.  

No próximo capítulo são endereçadas conclusões parciais da pesquisa, além da 

problematização de exemplos da práxis dos Conselhos Tutelares. 
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5 PROJETOS POLÍTICOS MENORISTA E PROTETIVO: A DISPUTA PERSISTE    

 

Em conformidade aos conceitos trazidos ao longo desta tese e considerando o alcance 

das discussões até aqui travadas, na parte final deste trabalho é apresentado o produto da 

análise, uma proposta de reflexão e diagnose no campo normativo e institucional nas questões 

que envolvem a criança e o adolescente no país, especialmente no que toca ao Conselho 

Tutelar, arranjo institucional democrático inédito encarregado pela lei de interferir 

positivamente nas políticas voltadas para a infância no Brasil. Considerando as categorias 

foucaultianas, a tríade proposta (poder-direito-verdade) se colocará no centro das cogitações, 

onde o poder gerará consequências nos dois últimos. Parte-se da premissa de que as relações 

de poder são na verdade relações de força, que se constituem de ações e não apenas como 

formas de violência. As questões desenvolvidas ao longo desta pesquisa apontaram para uma 

desarmonia nessas relações, essenciais para que as políticas sejam fundadas em princípios 

éticos.  

 

5.1 A Constituição de 1988 como referencial político e jurídico do Estado brasileiro - 

poder como direito  

As reflexões neste ponto da tese caminham para a problematização acerca da 

legitimidade das diretrizes legais postas no ECA, demarcando seu papel e limites para a 

construção do poder como verdade. Foucault constrói uma teoria filosófico-política em que 

o direito não representa na sua integralidade o discurso da verdade, se afastando da teoria 

política moderna que aceita a predominância do modelo jurídico-político que se organiza 

em torno da soberania e do primado da lei (DE ALMEIDA, 2012; p. 03), e é a partir desse 

pressuposto que a análise se dá. 

 

5.1.1 Políticas públicas para a infância 

 

As políticas voltadas para a infância no país devem ter como fundamento a proteção 

integral, paradigma normativo-institucional que vigora no país, e sobre isso não há dúvidas, 

mas ao longo deste trabalho foram apontados dispositivos legais no bojo do ECA, o último 

concebido como um microssistema de direitos humanos de crianças e adolescentes, que 

carregam ainda conteúdo repressivo.  

O processo de construção do art. 227 da Constituição de 1988, apresentado no 

segundo capítulo, demonstrou que os enfrentamentos e lutas à época da Assembleia 
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Constituinte de 1987 tiveram o objetivo de desmontagem dos dispositivos com caráter de 

normalização/disciplinamento/adequação das condutas, típicos do menorismo. A situação 

irregular se mostrava eficaz aos interesses políticas do período que antecedeu a Constituição 

de 1988, em que a colocação do menor em uma posição de irregularidade retirava do poder 

público a responsabilidade para enfrentar as reais causas da pobreza e desigualdades sociais, 

naturalizando as omissões dos Poderes Executivo e Legislativo na construção de políticas de 

proteção dos direitos de crianças e adolescentes, levando à “judicialização das questões 

sociais”.  

Por conta do grau de importância e interferência que os atores sociais ocuparam e 

ainda ocupam nas disputas para a conformação do poder dever em poder verdade para a 

infância no país, cada qual tentando impor a sua visão de mundo, entendemos que a 

ressignificação das políticas deve, a partir das abordagens conceituais traçadas no segundo 

capítulo, incorporar o argumento de Pierre Muller (2018, p. 33). O olhar sociológico do autor, 

com inspiração em Thomas Kuhn (2009) em relação à ideia de paradigma, conecta os 

elementos normativo, cognitivo e instrumental/institucional.  

Muller (2018, p.23) considera que as políticas públicas constituem um quadro 

normativo de ação que combina elementos de força pública e elementos de competência 

[expertise], tendendo a constituir uma ordem local. Dessa forma, entende-se nesta tese que o 

conceito jurídico de política pública, descrito no segundo capítulo, é insuficiente para analisar 

as políticas voltadas para a criança e o adolescente. O sociólogo identifica as políticas 

públicas através de uma análise cognitiva em que, para além da resolução de problemas, estas 

são entendidas como um quadro de interpretação/relação com o mundo, construção de uma 

representação da realidade onde se quer intervir, fabricando assim um referencial a qual os 

atores organizam a sua percepção do problema, confrontam soluções e definem proposições 

de ação. Para Muller (2018) as políticas públicas não servem para resolver problemas, mas 

isto não significa que eles sejam insolúveis, pois na realidade, serão resolvidos pelos próprios 

atores sociais através da implementação de suas estratégias e gestão de conflitos e, sobretudo, 

através dos processos de aprendizagem que marcam todo processo de ação pública.  

Assim, corroboramos com a ideia de que as disputas entre menoristas e estatutistas 

permanecem ainda hoje, representando a luta histórica pela superação da cultura repressiva e 

violenta, com a legitimação do direito. Ainda está presente a polarização do poder no campo 

das políticas para a infância no Brasil, assim como permanecem em conflito os interesses no 

bojo da sociedade democrática, dependendo de que lado estejam os atores nessa correlação de 

forças sociais, situação irregular ou proteção integral.  
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De acordo com essa perspectiva, entendemos que os contextos histórico, político e 

social devem fazer parte da análise, já que a pesquisa empreendida ao longo desta tese 

demonstrou que a disputa não está superada acerca de qual projeto político deva prevalecer, 

menorista ou protetivo. Dessa forma utilizou-se o referencial teórico do neoinstitucionalismo 

histórico, já apresentado no segundo capítulo. A ideia auxilia na compreensão das conclusões 

parciais, já que coloca as práticas institucionais no centro das reflexões, especialmente quando 

se tratam de politicas públicas que passam por mudanças paradigmáticas. A partir desse olhar, 

as instituições se colocam como resultados de processos complexos, marcadas pelo conflito e 

pela contingência e que trazem consigo uma permanente tensão, não possuindo assim, caráter 

funcional para resolver problemas de ação coletiva. Assim, justifica-se a convivência do 

modelo da proteção integral com politicas públicas e atuações focalizadas, fragmentadas e de 

curto alcance – típicas do menorismo.  

Aspira-se a que outro elemento explique o cenário apontado, desenvolvido por Abad 

(2003)93 - o “Princípio da Multidão” - que representa o reconhecimento de uma diversidade 

de grupos sociais, discursos e crenças dando ênfase a diferentes aspectos da situação juvenil, 

pois na sua visão, a existência de diversas instituições e grupos que elaboram seus próprios 

discursos causa uma (des)ordem nas políticas públicas, engendrando assim processos de 

socialização alternados. Para o autor, a desorganização das políticas públicas para esse 

público, especialmente na América Latina, deveriam levar em consideração traços típicos da 

realidade local, que origina uma nova condição, e que precisa considerar a crise da família 

tradicional e a multiplicação de novas formas de família, dentre outras causas. Dessa forma, 

as políticas públicas devem incluir seus destinatários como atores a partir de legitimação 

política suficiente para discutirem seus interesses, para que provoquem transformação 

institucional e de visão de mundo dessas políticas, abandonando no ethos geral a ideia de 

exploração, desconfiança, rotulação e exclusão, que na visão do autor, caracterizam as 

políticas juvenis. Aponta-se neste trabalho para a necessária aproximação entre os 

policytakers (grupo social a qual se destina uma política púbica) dos policymakers (atores 

políticos que formulam e implementam políticas públicas – Poderes Executivo e Legislativo), 

abrindo-se a discussão para que estruturas de contrapoderes sociais desempenhem esse papel.   

 
                                                
93 O autor se dedicou ao estudo das políticas públicas para a juventude na América Latina, que no Brasil é o 
grupo social regido pela Lei nº 12.852, de 05 de agosto de 2013, Estatuto da Juventude, no entanto, por expressa 
disposição legal, serão regidos pelo ECA os jovens considerados adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 
(dezoito) anos.  
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5.1.2 A proteção integral positivada no art. 227 da Constituição de 1988 como um direito 

fundamental  

 

O art. 227 da Constituição de 1988 positivou a Teoria da Proteção Integral consagrada 

como princípio nas declarações internacionais, a cronologia e a discussão teórica em torno da 

diretriz apontou que o Constituinte de 1987 optou em inserir um conjunto preceitual ao 

dispositivo, delegando ao legislador infraconstitucional um maior aprofundamento. Assim, 

como posto no segundo capítulo desta tese, caracteriza-se o dispositivo como princípio de 

direitos humanos de crianças e adolescentes. Ressalta-se que o objetivo deste trabalho não é 

fazer uma digressão acerca da historicidade dos direitos humanos ou da dicotomia entre 

direito natural e positivismo jurídico, mas de lançar um olhar acerca de seu caráter de 

indeterminação.  

Os direitos fundamentais, assim considerados, farão parte dos textos constitucionais, 

na medida em que reconhecem e respeitam a essência do Estado. Para Perez Luño (2001) sua 

função é principalmente de limitação do poder político, participação social e justificação do 

próprio Estado, para colocar à prova a estrutura e funcionamento do aparato estatal. O autor 

enquadra os direitos fundamentais como normas constitucionais programáticas, que exigem 

do legislador infraconstitucional a concretização em um futuro próximo. Na sua visão, há o 

problema da demora excessiva no cumprimento dos direitos inseridos em normas 

programáticas no plano político, causando desencanto de amplos setores sociais, 

especialmente os mais interessados na sua efetivação. Para ele, as normas programáticas de 

direitos e liberdades básicas contêm pouco valor jurídico, mas possuem valor político pois 

significam um compromisso que vincula toda a orientação política estatal. O autor entende 

que os direitos fundamentais possuem a função e aparecem como princípios organizadores na 

medida em que colocam limites ao Poder Executivo e Legislativo.  

Já Delmas-Marty (2003) defende que os direitos do homem não devem ser 

dissociados, isto é, devem ser aplicados e interpretados como um conjunto coerente e 

indivisível, mas adverte que a indivisibilidade não quer dizer falta de hierarquia, uma vez que 

as limitações temporárias ou permanentes são admitidas pois são transversais já que remetem 

a valores subjacentes. Nesse sentido, para a autora, é clara a insuficiência do texto 

constitucional para sua efetivação, sendo necessária além de ação legislativa, uma atuação 

interpretativa para que tais direitos sejam realizados. A autora propõe a complementação da 

separação de poderes no seio da sociedade civil e as articulações desta com o Estado, desde 

que se considere verdadeiro que o princípio da indivisibilidade dos direitos do homem 
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implique o reconhecimento das relações não apenas civis e políticas, mas também 

econômicas, sociais e culturais, e que mesmo com esses acréscimos, considera insuficiente a 

separação de poderes para transformar todas essas determinantes obrigatórias.  

Em razão dessas dificuldades há doutrinadores que se posicionam defendendo a 

irrealidade dos direitos humanos por conta de sua linguagem vaga e ilusória aposta nas 

declarações nacionais e internacionais de direitos humanos. Villey (2009) é um deles, pois 

compreende esses documentos como verdadeiras fórmulas desprovidas de sentido que geram 

falsas expectativas ou direitos utópicos, caracterizando-os como ideais e afirmando que até 

mesmo quando podem ser exercidos, não o são, já que são contraditórios, indicando que para 

cada um destes direitos do homem há a negação de outros direitos do homem, que se 

praticados separadamente originam injustiças. A síntese do autor é que os direitos humanos 

são interiores ou espirituais, gerando a consequência de carecerem de exterioridade, por não 

serem stricto sensu direitos, daí decorre a conclusão de que os direitos humanos, assim como 

hoje são concebidos, não servirem aos interesses de todos.  

A partir dos argumentos trazidos pelos autores, detectamos que a urgência na 

efetivação dos direitos fundamentais faz o Poder Judiciário assumir um protagonismo na 

concretização de tais direitos através, dentre outros artifícios, da conformação judicial das 

políticas públicas, produzindo os fenômenos da judicialização da política, atuação imprópria 

uma vez que a formulação de políticas públicas é atribuição, em regra, do Poder Executivo 

dentro dos limites estabelecidos pelo Poder Legislativo.  

Werneck Vianna (1999, p. 149), ao apontar os motivos da judicialização das relações 

sociais no Brasil, destaca a invasão do direito em todas elas, sejam púbicas ou privadas, 

concluindo que a Constituição de 1988 foi a grande responsável por esse estado de coisas com 

o fim de proteção e de construção do cidadão ideal, que seria forjado pela norma em uma ação 

pedagógica para o bem comum. Outra causa, essa também apontada por Vilhena (2008) e 

Rosanvallon (2010), seria a falta de instituições confiáveis para a garantia da reprodução de 

um sistema democrático no país.  

Bucci (2008) observa que a realização dos direitos fundamentais está condicionada a 

um papel ativo do poder público, destacando a atuação fundamental do Poder Executivo na 

concretização e aplicação das normas constitucionais. Mas a autora também reconhece a 

dificuldade na construção de um novo paradigma de concretização das disposições 

constitucionais, especialmente quando se fala no crivo de outras esferas de hermenêutica no 

reenvio às normas, legislativas e administrativas, como o Poder Judiciário. Afirma ainda que, 

no caso brasileiro, a falta de efetivação dos direitos fundamentais é uma questão muito mais 
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grave, já que a Constituição de 1988 foi carregada de direitos com o objetivo de atender à 

necessária redemocratização pelo qual o país passava na época, o que na sua visão traz um 

grande desafio de concretização de tais direitos, afirmando que a ANC 1987 gerou um 

inflação de direitos que não cabe no PIB. A grande gama de direitos fundamentais 

reconhecidos universalmente e apostos ao texto constitucional é parte do problema, pois 

muitos deles são inacessíveis a uma grande parcela da população, necessitando de efetivação.  

O Constituinte de 1987 optou em “deixar coisas não decididas”, adiando a tomada de 

decisões sobre determinadas questões constitucionais para o futuro. Dixon e Ginsburg (2012) 

apontam para a concretização desse fenômeno que ocorre através da adoção de linguagem 

constitucional vaga ou de adoção de linguagem específica que delega explicitamente as 

questões para futuros legisladores, e que não se confunde com falta de efetivação ou que os 

direitos fundamentais são uma espécie de lirismo constitucional. Para os autores a regulação 

por legislação infraconstitucional indica uma estratégia alternativa para responder, ao longo 

do tempo, a novas informações ou circunstâncias, pertinentes a escolhas constitucionais 

relevantes. Valle (2014) aponta vantagens democráticas adicionais importantes à 

complementação das imprecisões constitucionais pela via da regulamentação, afirmando que 

se trata de espaço de densificação dos acordos constitucionais não plenamente construídos 

quando não se logrou alcançar consensos ao longo do processo constituinte. 

Considerando os direitos de crianças e adolescentes, a Constituição de 1988 também 

prometeu mais do que era capaz de entregar, a disputa ocorrida na ANC 1987 entre 

menoristas e estatutistas, deu origem a um poder como verdade, ambíguo – protetivo com 

traços menoristas - materializando a luta interna do poder como verdade representada no bojo 

da sociedade, delegando ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) a tarefa de resolver a 

contenda.  

O novo referencial normativo, em substituição ao Código de Menores, foi reconhecido 

internacionalmente como inovador perante as estruturas sociais vigentes, mas manteve ainda 

em sua essência o prisma adultocêntrico. A emergência de uma nova noção de cidadania a 

partir da década de 80 buscou quebrar com a tradição conservadora brasileira, refletida 

especialmente no campo normativo. Mas em verdade o próprio processo legislativo, 

carregado historicamente por uma tradição conservadora, refletiu construções normativas 

gestadas como instrumentos de garantia de direitos humanos, que, no entanto, em sua 

essência, reproduziram as desigualdades e a exclusão social.  
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Segundo alguns autores, a sociedade brasileira padece de um “vício de raciocínio”, 

que desfavorece qualquer tipo de mudança. Holanda (1998) caracterizou como “bovarismo”94 

um dos traços da cultura brasileira, e que, na sua visão, impede o país de caminhar para 

mudanças reais em direção à modernização do país (SOUZA, 2013). O bovarismo transposto 

para o Direito reforça a ideia da tradição jurídica, contribuindo para as dificuldades de 

aproximação do poder como verdade protetivo do poder como direito ainda menorista. 

A dificuldade na transferência e aplicação de modelos globais se apresenta também aqui 

na seara dos direitos fundamentais, por isso os regimes constitucionais dos direitos humanos 

devem se adaptar às áreas culturais, individualizando suas acepções de direitos fundamentais 

de acordo com os valores aceitos e possíveis de serem realizados para a realidade daquele 

Estado (VERGOTTINI, 2006), assim como nas categorias de Foucault, devem ser 

compatibilizados o poder como verdade, do poder como direito. Daí decorre a importância da 

descoberta de novos arranjos institucionais compatíveis com sociedades que combinam 

heterogeneidades estruturais com pobreza e desigualdade social (MAINWARNING, 1993), 

como é o caso do Brasil, ajustando essas características com os sistemas políticos vigentes.  

A desigualdade social é também um elemento importante a ser considerado, pois assim 

como Vilhena (2008), compactua-se neste trabalho com o entendimento de que a 

desigualdade mitiga a compreensão e o conhecimento de conceitos jurídicos básicos, 

subvertendo a aplicação das leis e o uso da coerção estatal. O autor pontua que a lei e os 

direitos sob essas circunstâncias podem ser vistos como uma farsa, pois concretizam uma 

relação de poder onde seus donos negociam os termos de suas relações com os mais 

excluídos. De acordo com essa perspectiva, o sistema jurídico brasileiro sofre com a 

incongruência entre as leis editadas e o comportamento dos indivíduos e dos agentes públicos, 

uma vez que a exclusão social e econômica seria a causa da invisibilidade daqueles 

submetidos à pobreza extrema, colocando à prova a imparcialidade da lei e desestimulando os 

dois pólos - donos do poder e excluídos – em obedecer às leis e respeitar os direitos dentro de 

uma esfera de relações interpessoais. Uma última consequência apontada pelo autor é a 

                                                
94 O conceito de "bovarismo" nasceu da inspiração da obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert. No entanto, a 
proposição de um discurso filosófico (inicialmente relativo à psicologia/psiquiatria e posteriormente a um 
sistema filosófico) em torno do conceito se deu com Jules de Gaultier em algumas obras publicadas no fim do 
século XIX e início do século XX, época em que se deu a publicação da obra mais central do autor: Le 
Bovarisme, de 1902 (GAULTIER, 2006, citado por: DALVI, 2008). A palavra, não com a mesma atenção e 
intenção, foi, antes mesmo de Gaultier, utilizada por outros autores, com outros sentidos. A ideia é transposta 
para o Brasil na obra de Sérgio Buarque de Holanda em “Raízes do Brasil” quando o autor faz uma análise 
histórica da sociedade brasileira e traz como novo elemento as possibilidades de mudança social enraizadas nas 
efetivas condições sóciopolíticas do país (SOUZA, 2013). Kehl (2018) também se dedicou sobre o tema, ao 
apostar na comparação entre Bovary como metáfora de projeto de vida e a história de sociedades periféricas, a 
qual o Brasil é um exemplo, concluindo que o fenômeno não favoreceu a modernização desses Estados.  
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demonização daqueles que desafiam o sistema, apontando os movimentos sociais originados 

no bojo da sociedade civil organizada como o exemplo mais representativo. 

 

5.1.3 Macropolítica, presidencialismo e tridimensionalidade das categorias foucaultianas  

 

O moderno Estado de Direito trouxe questões desafiadoras para a Teoria 

Constitucional, a clássica separação de poderes proposta por Montesquieu (2000) já não 

consegue responder aos anseios de realização dos inúmeros direitos fundamentais colocados à 

disposição dos cidadãos. As mudanças na organização política dos Estados, especialmente em 

relação ao papel que os sistemas de governo exercem para a realização de políticas públicas 

causou uma transformação na Teoria da Separação de Poderes, especialmente nos países que 

adotaram o presidencialismo moderno, como o Brasil. O pensador ao conceber seu modelo 

político o estruturou com poderes divididos e definindo as atribuições de cada um deles, onde 

um controla o outro para que não houvesse arbítrio. A teoria original afirmava que a liberdade 

política não estaria presente quando os poderes estivessem fundidos, o que ocasionaria abusos 

por parte daquele que o concentra. A mola mestra base de sua teoria é a lei, por isso as 

funções dos poderes giram em torno da confecção, execução e interpretação da lei. O regime 

ou governo ideal, na visão de Montesquieu, seria aquele em que o poder das forças sociais 

contrariasse e moderasse o poder dos demais, de forma que arranjos institucionais fossem 

desenvolvidos para impedir que alguma força política prevalecesse sobre as outras 

(WEFFORT, 2006, p. 119).  

Um olhar crítico sobre a obra de Montesquieu traz a visão da doutrina liberal de que o 

governo ideal é aquele com poucas leis para comandar a vida dos cidadãos, e isso só será 

conseguido através do impasse entre os poderes e as classes sociais que os formam em fazê-

la. Os sistemas de governo que se seguiram tentaram resolver esse impasse gerado por ideais 

e interesses opostos - parlamentarismo e presidencialismo - cada um a sua maneira. Por conta 

da aproximação ao contexto nacional trataremos apenas do presidencialismo, que caracteriza-

se pelo princípio do Poder Executivo unipessoal com atenuação da rigidez do sistema através 

da técnica de freios e contrapesos, em que as funções representativa, administrativa e de 

governo estão concentradas nas mãos do Presidente da República.  

Renault (2004, p. 50) aponta o lado negativo do sistema presidencialista em que a 

atuação do governo se confunde com a pessoa do Presidente da República, pois haverá 

coincidência ou sobreposição de atribuições de representatividade do espírito nacional com 

atuações do governante, mitigando a primeira em detrimento desta e anulando a possibilidade 
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de que este exerça uma salutar função moderadora no âmbito da política interna. A 

concentração de tais funções em uma única pessoa contamina com interesses políticos as 

funções de mediação e administração, o Presidente da República se torna árbitro de si mesmo 

e impregna a execução das políticas públicas legislativas com o partidarismo. Sartori (1996, p. 

109-110) culpa o presidencialismo pelo fracasso da separação de poderes proposta pelos 

americanos, já que a maquinaria constitucional foi desenhada para a paralisia governamental, 

defeito que surge com toda a sua força quando se exporta o modelo para a América Latina em 

perene e instável oscilação entre o abuso do poder e a falta do mesmo. Não por acaso as 

ditaduras se instalaram na maioria dos países da América Latina que exportaram o 

presidencialismo americano, e talvez por isso a corrupção corroa os sistemas políticos desses 

países quase como regra geral.  

A concepção liberal de intervenção e atuação mínima do Estado na vida privada é a 

essência do sistema de separação de poderes, especialmente nos governos presidencialistas, 

que produziram um sistema que “trava” e não funciona. Por essas razões, Negretto (2002) 

caracteriza o presidencialismo como “governo dividido e ingovernável”, consequências da 

separação de poderes aplicada ao sistema presidencial. Aponta o autor que a falta de 

governabilidade tem sua origem na falta de consenso ou acordo, decisões unilaterais e no 

grande poder dado ao Presidente da República, exemplificando com os poderes legislativos 

emergenciais e regulamentares.  

De acordo com essa perspectiva, se apresenta a constatação de Bobbio (2004), de que 

a formação de decisões coletivas, uma vez tomadas, se convertam em vinculadoras de toda 

coletividade, o que significa que qualquer situação que precise ser objeto de intervenção 

necessitará ser expressa como um problema político, e portanto irá instalar-se na esfera 

pública como um conflito ou demanda envolvendo atores sociais relevantes com capacidade 

de exercer pressão sobre a agenda governamental, dentro ou fora da institucionalidade 

vigente. Dessa forma afirmamos que os conflitos, assim como a busca de acordos e 

consensos, decorrem do desenvolvimento político e institucional de um país, que se 

estruturam e recontextualizam em função da correlação e surgimento de forças disputando o 

poder, buscando reconhecer e incluir novos temas na agenda pública.  

 

5.2 O elemento cultural como entrave à realização do paradigma protetivo - o poder 

como verdade  
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A hipótese apresentada ao longo deste trabalho foi de que o poder como verdade não 

estava alinhado com o poder como direito. Assim, o quadro normativo, ainda que em nome da 

proteção integral, não se revela efetivador de direitos, pois incorporou a cultura firmada no 

menorismo. O poder como verdade, um dos objetos da obra de Foucault (2006c), que dentre 

outras estratégias, analisa como os homens se governam (eles próprios e os outros), e a forma 

que produzem a verdade como um modo de ação de alguns sobre outros (Foucault, 1995), 

descortina as concepções que envolvem a criança e o adolescente no Brasil. 

As suposições lançadas no início da pesquisa se confirmaram, o que era visto como 

risco aconteceu, a legislação nacional no que se refere aos direitos de crianças e adolescentes 

está carregada por um olhar menorista, fala-se de um novo paradigma, porém, aplicam-se 

velhas práticas. O ECA como instrumento do direito reflete uma verdade menorista e 

protetiva, com uma pretensão de proteção integral. O estatuto a rigor, não reflete uma única 

verdade existente na sociedade, e mesmo na sua pretensão de transformação não se revela 

apto a gerar o câmbio porque em seu conteúdo contêm contradições internas. Trata-se de 

instrumento do direito que reflete uma verdade ambígua, com a aspiração de microssistema de 

direitos humanos de crianças e adolescentes que reflita a proteção integral mas permeado pela 

situação irregular. 

Revela-se assim o poder como verdade, já que a lógica de proteção integral pressupõe 

uma ótica de co-responsabilidade que não se tem presente na sociedade e que subsiste mesmo 

depois da densificação normativa da proteção integral que revelam aposta no direito como 

motriz de transformação. A análise empreendida na tese demonstrou que existem conflitos e 

usos variados de uma mesma lei, levando a diversos direcionamentos, sendo o mais marcante 

a ausência de responsabilização solidária entre - família, Estado e sociedade - apontando para 

o distanciamento entre poder como verdade e poder como direito e que traz como 

consequência a dificuldade na implementação dos direitos de crianças e adolescentes no país. 

 

5.2.1 As práticas dos atores do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) - o poder como 

verdade menorista 

 

As práticas dos atores do SGD hoje retornam ao ponto de partida. A partir das análises 

praticadas nesta tese afirmamos que o Código de Menores está mais vivo do que nunca. 

Méndez (2006, p. 07) compactua com essa posição, identificando no Brasil debates que 

reproduzem o menorismo e que pareciam estar enterrados. Na sua visão, o ECA passa 

atualmente por duas crises: uma de implementação – que diz respeito à falta de recursos 
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destinados às políticas públicas e, em especial, às dirigidas à infância e à adolescência – e 

outra de interpretação – que se refere a não assimilação de que crianças e adolescentes são 

sujeitos de direitos e responsabilidades. O autor destaca que ambas as crises se 

retroalimentam, já que a implementação está subordinada à interpretação, posto que não 

depende somente de verbas para executar as políticas, mas da consideração de que crianças e 

adolescentes tem direito a elas. Isso nos permite inferir que não se tratam de duas crises e sim 

de uma, ou até que a crise não é do estatuto, mas é provocada por ele. 

O menorismo, como descrito no segundo capítulo, desde os seus primórdios a partir da 

década de 20 do século passado, buscou segregar as crianças com “desvios de conduta”, 

sendo a lei e o Juiz de Menores os únicos capazes de resolver seus problemas. No Código de 

Menores a centralidade das ações estava no Poder Judiciário e o caráter de sua intervenção era 

a repressão e a filantropia (BRANCHER, 2000).   

A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a lei dispõe que o eixo de 

centralidade do sistema sai do Poder Judiciário e se volta para as entidades federativas 

municipais. Mas a despeito do que está previsto na norma, no decorrer do trabalho foram 

apresentados exemplos da práxis por meio da experiência profissional da autora e de 

pesquisas empíricas sobre a matéria, apontando para a manutenção do poder como verdade de 

viés menorista nas práticas de alguns atores. Refletindo sobre os órgãos dos sistema de justiça 

- Promotoria de Justiça, Defensoria Pública e Juízes de Direito - observou-se ao longo desta 

pesquisa que o Juiz da Infância ainda exerce um poder simbólico muito grande nas questões 

que envolvem o contexto sócio jurídico das crianças e adolescentes, especialmente os 

vulnerabilizados pela pobreza. Identificamos que a operacionalidade das políticas públicas, 

especialmente aquelas voltadas para defesa de direitos de crianças e adolescentes, ainda 

encontram-se centradas no sistema de justiça. No exercício da função de fiscal dos direitos de 

crianças e adolescentes, o membro do Ministério Público será notificado quando houverem 

indícios de violação de direitos, e ao oferecer a denúncia, nem sempre cabível, aplicará 

critérios de seletividade penal ou seleção criminalizante95.  

  

5.2.1.1 Disque Direitos Humanos 

 

                                                
95 A ideia de criminalização secundária foi desenvolvida em Zaffaroni (2013), que é a ação punitiva exercida 
sobre pessoas concretas. O autor parte do pressuposto de que há uma orientação seletiva de criminalização por 
parte dos órgãos policiais, a qual, no mais das vezes, é referendada pelo sistema de justiça, com função de barrar 
esse processo, mas que na prática corrobora com ele.   
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Um exemplo é a notificação feita pelo Disque 10096, que provoca o acionamento de 

denúncias a diversos atores do SGD simultaneamente. Entendemos que essa difusão para 

diversas autoridades e atores do SGD ao mesmo tempo, sob o argumento protetivo, causa 

sobreposição de ações, pois impera entre essas instâncias a falta de diálogo acerca das 

melhores estratégias para cada caso concreto, trazendo como consequência o protagonismo do 

Poder Judiciário em fatos que muitas vezes não demandariam interferência judicial.  

No segundo capítulo travou-se a discussão sobre o conteúdo menorista das regras do 

ECA e naquele momento foram caracterizadas como normas de coerção aquelas que seriam 

comandos legais voltados para a governamentalidade e controle de crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilização econômica. Como conclusão parcial desta tese aponta-se para a 

comprovação do argumento. Os dispositivos do ECA que tratam da politica de atendimento 

são um desses exemplos, exigindo integração operacional dos órgãos do Judiciário, Ministério 

Público, Defensoria Pública e segurança pública, Conselho Tutelar, assistência social e órgãos 

encarregados da execução das políticas sociais básicas, devendo essa atuação, de acordo com 

a lei, ocorrer em apenas dois casos: agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se 

atribua autoria de ato infracional e agilização do atendimento de crianças e de adolescentes 

inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional97. Tal solução legislativa 

mostra seu caráter de seletividade, pois somente para essas demandas o sistema de justiça 

deverá atuar de forma ágil e em parceria com os demais atores do SGD, exercendo a 

vigilância permanente sobre as famílias pobres, que na ótica de Foucault (2005), operará 

sobre os corpos dos indivíduos por alguém que exerce sobre eles um poder, o antigo Juiz de 

Menores atualizado na figura do Juiz da Infância e Juventude. A articulação entre poder 

público e sistema de justiça, exigida pela norma, para os casos de prática de atos infracionais 

                                                
96 A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), unidade subordinada diretamente ao anterior Ministério 
de Direitos Humanos e após o ano de 2019, atual Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 
executa a ação de coordenação do serviço de atendimento telefônico gratuito conhecido como Disque Direitos 
Humanos, destinado a receber denúncias, manifestações e reclamações sobre violações de direitos humanos. O 
último relatório contendo o balanço dos atendimentos, datado do ano de 2018, traz informações das denúncias 
recebidas no ano 2017. O documento aponta para o objetivo do programa, de encaminhamento das denúncias aos 
órgãos e entidades competentes para cessar o ciclo de violações a direitos humanos e para prevenção e repressão. 
As denúncias são encaminhadas, no prazo máximo de 72 horas para múltiplos órgãos e entidades que tenham 
competência legal para adotar medidas e para investigar a situação de violação relatada. O documento destaca 
que a divulgação anual dos dados dos Disque Direitos Humanos tem um duplo escopo: induzir a implementação 
e a avaliação de políticas públicas de promoção de direitos humanos e também estimular a reflexão acadêmica e 
pelo terceiro setor acerca dos dados. Em relação às informações do último relatório, do ano de 2018, no que 
concerne ao comparativo de denúncias registradas por estado, observa-se que, em números absolutos, os estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul são aqueles com o maior número de 
registros de denúncias. 
97 Art. 88 – incisos V e VI – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
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por adolescentes e acolhimento institucional, remonta o aspecto da filantropia e da repressão, 

orientado pelo menorismo.  

A partir da caracterização das políticas para a infância descritas no segundo capítulo, 

as políticas públicas de defesa de direitos da infância no Brasil, fundamentadas pela lei, 

retroalimentam a cultura menorista, considerando que o sistema de justiça impõe aos demais 

operadores do ECA seu poder simbólico. Refletindo sobre o principal instrumento de 

recebimento de denúncias da política, o Disque 100, o relatório de monitoramento do ano de 

2017 aponta para um aspecto relevante que diz respeito às cogitações aqui empreendidas, que 

o contexto fático dos casos denunciados, em sua grande parte, corresponde a práticas delitivas 

e que demandam procedimentos de investigação dos órgãos de segurança pública, informação 

que contraria aquela que apontou no mesmo documento para o órgão com a maior quantidade 

de denúncias, o Conselho Tutelar, seguido dos Conselhos de Direitos, sendo a segurança 

pública o terceiro no ranking de entidade mais acionada, figurando o sistema de justiça em 

quarto lugar98. Outro dado a ser considerado é sobre o feedback ou resposta das denúncias 

recebidas no ano estudado, detectando-se que apenas 15,07% delas foram respondidas pelos 

órgãos ou entidade ao qual foi encaminhada, sendo as entidades socioassistenciais, em 

especial os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e os CREAS (Centros de 

Referência Especializado de Assistência Social) que forneceram, percentualmente, maior 

retorno. Figuraram em segundo lugar o Poder Executivo, em terceiro o sistema de justiça, 

quarto Conselho Tutelar e em quinto os órgãos de segurança pública99. Nos casos específicos 

de denúncias contra crianças e adolescentes o documento demonstrou que o órgão com maior 

acionamento e percentual de encaminhamentos é o Conselho Tutelar, seguido pelos órgãos de 

segurança pública em segundo e em terceiro o sistema de justiça. E a justificativa para a 

liderança do Conselho Tutelar é que a maioria das violações perpetradas tem origem 

intrafamiliar, mesmo em se tratando de suspeita de prática de crime ou contravenção penal, 

estatística que vem reforçar a pressão governamental no estímulo ao caráter de órgão 

contencioso e investigativo, que recebe demandas cujas atribuições são dos órgãos da 

segurança pública (BRASIL, 2018b, p.19)100. 

Dessa forma, cogitamos que as opções do poder público em relação à política geram 

03 (três) consequências: primeiro a assunção de atribuições não típicas a alguns órgãos, como 

o Conselho Tutelar, em que sua verdade está na promoção da emancipação na vida das 

                                                
98 Informação contida em: BRASIL (2018b, p. 14).  
99 Conforme Tabela 7 em: BRASIL (2018b, p. 15). 
100 Conforme Tabela 8 em: BRASIL (2018b, p.19).  
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crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados, mas o poder como direito o chama 

a investigar crimes. A segunda é que a falta de informações acerca das ações empreendidas 

causa a judicialização dessas questões, pois uma vez quebrada a sua inércia o Poder Judiciário 

deverá agir. E a última é que o protagonismo judicial, muitas vezes indevido, coloca os 

demais atores do SGD e operadores do ECA em uma posição de subordinação, em que 

subsidiam a decisão judicial.  

Mas esse é um argumento que reputamos importante, pois o sistema de justiça se 

coloca como instância responsável pela efetivação dos direitos infanto-juvenis, retomando a 

“regularização dos menores” e não apontando para soluções efetivas e sistêmicas para as 

famílias pobres atendidas, essas últimas próprias das politicas públicas. Em muitos casos as 

demandas judiciais estão voltadas para as questões privadas das famílias, onde a atuação do 

Conselho Tutelar se mostraria mais eficaz e com melhores resultados, pois a má intervenção 

no seu funcionamento pode gerar re-violações, especialmente porque muitas delas sequer 

tiveram a oportunidade de serem realmente ouvidas em relação às suas próprias demandas, 

comparecendo aos atos processuais para que seus direitos sejam garantidos a qualquer custo 

em nome de um poder como verdade menorista sob a roupagem de poder como direito 

protetivo.  

Nosso argumento é que após ter conhecimento das denúncias de violações de direitos, 

o sistema de justiça produz entre os demais atores relações de poder e escalas hierárquicas. 

Nessas relações é imposto o poder como instrumento de autoridade, já que o Poder Judiciário 

demonstra força para a busca do estabelecimento da sua verdade punindo. Essa é a forma, 

considerando as categorias desenvolvidas por Foucault (1999), de exercício do poder 

disciplinar e da vigilância do Juiz da Infância e Juventude, se utilizando de meios de atuação 

concretizados por mecanismos disciplinares e coerções materiais.  

 

5.2.1.2 Audiências concentradas 

 

Na linha de inciativas verticais por parte do Poder Judiciário, sob o argumento de 

melhoria do fluxo de informações nos casos de acolhimento institucional de crianças e 

adolescentes, estão as audiências concentradas. A Corregedoria Nacional de Justiça do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da proposta no I Encontro Nacional de 

Coordenadorias da Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiças Estaduais realizado em 

Brasília, no dia 16 de abril de 2010, editou a Instrução Normativa nº 2/2010. Tal instrução 

recomendou que durante os meses de julho a outubro de 2010 as Coordenadorias Estaduais da 
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Infância e da Juventude desencadeassem, coordenassem e monitorassem a realização de 

audiências concentradas nos seus respectivos estados com o objetivo de revisar a situação 

processual de crianças e adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou 

institucional. As decisões deveriam ser lavradas em termo de audiência, sintetizando os 

compromissos assumidos por todos os envolvidos, devendo inclusive definir os prazos para 

que as propostas se efetivem para avaliação-revisão em audiência posterior de observação 

quanto ao cumprimento das propostas (MONFREDINI, 2013, p. 251)101.  

No estado do Rio de Janeiro as audiências concentradas foram implementadas por 

meio do Ato Executivo nº 4.065/09, denominado Plano Mater. A finalidade posta na norma é 

que a situação de todas as crianças acolhidas seja reavaliada a cada 06 (seis) meses através 

das audiências com a presença das equipes das entidades de acolhimento, Varas de Infância, 

Juventude e Idoso, órgãos da rede de atendimento e serviços e Conselho Tutelar. O objetivo 

definido é que a situação de cada criança e as alternativas possíveis à sua situação sejam 

analisadas através de estratégias que busquem minimizar os efeitos emocionais do 

afastamento de sua família e da sua permanência na instituição de acolhimento (PJERJ, 2009).  

O Provimento 32 da Corregedoria do TJRJ prevê a realização semestral das audiências 

concentradas, preferencialmente nas dependências das unidades de acolhimento institucional 

e com a presença dos atores do SGD para a reavaliação de cada uma das medidas protetivas, 

mas que no caso de excessivo número de acolhidos poderá selecionar os processos mais 

viáveis para audiência102. Determina também a participação de representantes de órgãos para 

a tomada de medidas que abreviem o período de institucionalização (BRASIL, 2013b). O 

documento orientador do Plano Mater aponta a necessidade de ações integradas com os 

Conselhos Tutelares (MOUSNIER, 2009a). 

O objetivo do programa é a aceleração da solução caso a caso, impedindo a duração 

prolongada da medida de abrigamento, que por definição legal é de natureza excepcional e 

provisória para que ocorra a reinserção na família de origem ou a colocação em família 

substituta. Os resultados do projeto no Rio de Janeiro foram apresentados em novembro de 

2009 durante a 1ª Jornada de Audiências Concentradas presidida pela Coordenadora da 

Comissão Estadual Judiciária de Adoção à época, Desembargadora Conceição Mousnier, de 

que 60% das crianças e adolescentes abrigados ou foram reintegrados à sua família de origem 

ou direcionadas à adoção ou a outros programas que lhes beneficiem (MOUSNIER, 2009b). 

                                                
101 Art. 19 - §1º- Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 
102 Art. 1º - §1º - Provimento 32.  



 145  

Vemos com críticas os números e os objetivos da inciativa, pois ao participar das 

audiência concentradas representando o Conselho Tutelar, a autora observou que a lógica 

praticada é da retomada do exercício de atividade não-jurídica pela autoridade judiciária, com 

a articulação e encaminhamento do caso atendido à rede de atendimento, assim como previsto 

no Código de Menores, e na sua frustação, ocorrerá a suspensão ou destituição do poder 

familiar, para ulterior encaminhamento da criança à família substituta. Consideramos que o 

menorismo revive nas audiências concentradas a partir do resgate do caráter administrativo e 

social das decisões judiciais, transformando as relações sociais e coletivas da população mais 

pobre em problemas familiares. Durante as audiências a autora verificou que havia 

sobreposição de atribuições, pois as requisições já formuladas pelo Conselho Tutelar eram 

reiteradas pelo Poder Judiciário nas audiências concentradas. Sendo constatado que os pobres 

ainda continuam perdendo seus filhos por determinação judicial, não mais por uma situação 

irregular, mas sob a alegação de abandono, negligência e maus-tratos. Não por acaso a 

negligência é a maior causa de acolhimento institucional de crianças e adolescentes e perda do 

poder familiar motivado pelo Poder Judiciário, esses somam 35,64% dos casos, computando 

588 (quinhentos e oitenta e oito) do total de 1.650 (mil seiscentos e cinquenta) crianças e 

adolescentes no estado no Rio de Janeiro, com dados do 22º CENSO-MPRJ de 2018 (MPRJ, 

2018).  

A maior consequência da aplicação das medidas protetivas pelo Poder Judiciário, em 

detrimento do Conselho Tutear é seu fracasso, uma vez que o acompanhamento sistemático 

gera relação de confiança, e consequente adesão às medidas propostas. Pois está no âmago 

das atribuições do órgão. E o descumprimento das pactuações por parte dos pais gera 

consequências ainda mais perversas pelo Juiz da Infância, a destituição ou perda do poder 

familiar, abrindo a possibilidade para a colocação de seus filhos em família substituta, 

especialmente através da adoção.   

 

5.2.1.3 A excepcionalidade da adoção como forma de colocação em família substituta  

 

O objetivo desta digressão não é apresentar caracterizações jurídicas acerca do 

instituto da adoção, mas de trazê-las como exemplo de que o menorismo está presente no 

poder como direito - na lei. Considerando as alterações legislativas já realizadas no ECA, 

como a Lei nº 12.010, de 03 de agosto de 2009, e as proposições normativas que tratam da 

matéria como o Projeto de Lei do Senado nº 394, de 2017 - Estatuto da Adoção, ainda em 

tramitação. A posição em 29 de março de 2019, é que o Projeto de Lei se encontra na 
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Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Secretaria de Apoio à Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania) (BRASIL, 2017b). O projeto de autoria do senador 

Randolfe Rodrigues é fundamentado pelo Instituto Brasileiro do Direito de Família 

(IBDFAM) e cria uma lei à parte do ECA com fins de reordenar o instituto da adoção, medida 

excepcional alçada à categoria de protagonista no mundo jurídico. Dentre as novidades estão 

a autorização para acordos entre famílias biológicas e adotivas, além da redução de prazos e 

de remoção de garantias buscando a retirada mais célere da criança de seus entes biológicos. 

Ao escrever sobre a adoção, Nakamura (2019) afirma que são evidentes os restos 

menoristas em todo o sistema de proteção do ECA, até porque ele é transpassado por crenças, 

valores e pontos de vista que, em meio a um caldo sociocultural construído historicamente, 

impõem vieses na atuação de diversos entes de programas e serviços que atendem a direitos 

de crianças e adolescentes. O autor cita Arantes (2011, p. 31), que argumenta serem os 

problemas sociais, muitas vezes revestidos de uma roupagem técnico-jurídica, transformando 

a pobreza da família em situação de risco para a criança. 

Correia, Zamora e Bicalho (2018) afirmam que não se tratam apenas de crianças e 

adolescentes, mas de famílias e populações abandonadas pelas políticas públicas e por 

profissionais da área da infância e da juventude que (re) forçam a destituição do poder 

familiar para a colocação em família substituta, ainda com o discurso de que a criança ou 

adolescente terá melhores oportunidades vivendo em uma família considerada “estruturada”. 

O ECA é claro ao determinar que a colocação em família substituta é medida 

excepcional103, e que a rede protetiva de direitos e serviços deve trabalhar pela manutenção 

dos laços com a família natural. Como o vínculo com a família de origem é a regra, as 

alterações legislativas que tratam da adoção devem considerar esse pressuposto. Apesar do 

advento do poder como direito de caráter protetivo, o poder como verdade de cunho menorista 

é claro nesses dispositivos, já que a adoção ainda elege como destinatários as crianças que 

fogem do padrão da família nuclear burguesa ordenada, com a desqualificação, punição e 

responsabilização da família caracterizada como “desestruturada”, uma nova nomenclatura 

para a os filhos “em situação irregular”. 

Alguns órgãos do Poder Judiciário brasileiro têm admitido formas atípicas para se 

buscar adotantes de crianças e adolescentes fora do perfil majoritariamente desejado, 

divulgando a disponibilidade desses jovens com fotos, vídeos e dados pessoais por redes 

sociais da internet, grupos de e-mail, aplicativos de comunicação, sítios eletrônicos (de órgãos 

                                                
103 Art. 39 - § 1º Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
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públicos e privados), e até mesmo com exposição em estádios de futebol e em shopping 

centers. Tais práticas costumam ser nomeadas de “busca ativa” ou de “campanhas de estímulo 

à adoção tardia” (NAKAMURA, 2019)104.  

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estimula tais práticas, como demonstra a 

notícia jornalística aposta no sítio eletrônico do órgão, informando que os Tribunais de Justiça 

dos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rondônia, Santa Catarina, entre 

outros, aderiram ao modelo de que crianças e adolescentes devem ser mostrados e podem 

atuar na tentativa da própria adoção (CNJ, 2018). Tais ações apontam para um cenário de 

coisificação de crianças pobres, indicando que o menorismo vem se naturalizando. Não há 

dúvidas de que a ampla exposição de crianças e adolescentes os coloca na posição de objetos 

de intervenção estatal, caracterizando, mais uma vez, a atuação do Poder Judiciário voltada 

para práticas menoristas, em uma demonstração de que a dignidade dessas crianças não 

importa, mas sim a lógica de objetificação desses sujeitos de direitos.  

Os projetos de alteração legislativa que tratam sobre a adoção de crianças e 

adolescentes no Brasil, da mesma forma, demonstram que o poder como direito em relação à 

temática está impregnado pela situação irregular, especialmente porque historicamente a 

adoção esteva associado à caridade e à benevolência, centrada no ideal de família com foco 

no interesse do adulto. Nakamura (2019) citando Weber (2011), destaca que durante a 

vigência do Código de Menores, as crianças em situação irregular poderiam ser adotadas de 

uma forma simples ou plena, sendo a última com maior legitimação, admitindo-se ainda a 

adoção civil por escritura pública em cartório, similar a contratos de compra e venda. 

Defendemos que o poder como verdade do sistema de justiça compactua com o reforço da 

lógica de “criminalização da pobreza” e dos movimentos sociais, e a realidade marcada pelas 

desigualdades sociais está muito distante do método dedutivo e da subsunção na aplicação das 

normas ao caso concreto ensinados na graduação dos cursos jurídicos.    

O argumento desta tese é que as práticas menoristas não despareceram, pelo contrário, 

no instituto da adoção elas aparecem mais fortes sob justificativas de proteção com estímulo à 

colocação de crianças pobres em famílias substitutas, retroalimentando um processo de 

desqualificação do modo de organização dessas famílias, apontadas como perigosas por conta 

do ambiente em que vivem O processo de filiação envolve muitas questões, que vão muito 

além da mera caridade, e a não compreensão desse aspecto vem provocando um terrível 

                                                
104 Causou grande repercussão nacional a iniciativa promovida no estado de Mato Grosso intitulada “Adoção na 
passarela”, ocorrido em maio de 2019, em shopping de luxo na cidade de Cuiabá (FOLHA DE SÃO PAULO, 
2019).            
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cenário, o crescimento dos índices de devolução de crianças em processo de adoção, tendo 

sido essa uma das ocorrências causais de incremento do acolhimento institucional de crianças 

e adolescentes no estado do Rio de Janeiro, como apontaram os dados do 19º CENSO DO 

MPERJ (MPRJ, 2017). 

 

5.2.2 O Poder Judiciário e a cultura jurídica 

 

As práticas de controle utilizadas pelo Poder Judiciário demonstram a sua ideia de 

poder como verdade, que contaminam os demais atores e operadores do ECA com sua cultura 

jurídica, afastando-os da proteção integral. Nesta tese defende-se que o projeto político 

majoritário do Poder Judiciário, por conta de tudo que foi até aqui exposto é o menorista, com 

a imposição dessa perspectiva aos sujeitos e agentes sociais que com ele se relacionam, 

condicionados e constrangidos por conta das forças exercidas, sem as quais, muitas vezes, 

sequer são conscientemente percebidas. 

Os desafios postos para a mudança da cultura jurídica na área da criança e do 

adolescente esbarram nas dificuldades próprias da tradição e do conservadorismo que 

permeiam o Direito, caracterizado como misoneísta, característica de oposição a tudo que é 

novo (BASTOS, TAVARES, 2000, p. 2, nota 4). Barbosa e Freitas Filho (2011) ao 

apresentarem sua concepção do conceito de Direito, apontam que estariam inseridas três 

distintas e relacionadas dimensões: normas, instituições e cultura jurídica. Para eles, a cultura 

jurídica tem grande relevância na compreensão desse contexto, pois, representa a visão de 

mundo que pode ser compreendida tanto na formação do ator jurídico como na sua atuação 

prática. Na visão dos autores, a práxis do Bacharel em Direito nunca deixou de estar 

combinada com o legalismo normativista de matriz liberal.  

Já Mello e Meirelles (2011), discutem o que seria a cultura legal do Bacharel em 

Direito, retomando o conceito cunhado por Fridman (1975, citado por MELLO; 

MEIRELLES, 2011) de que essa cultura é parte dos padrões de expectativas das sociedades 

sobre o Estado enquanto fonte do Direito e das leis e de quais devem ser os meios 

institucionais assegurados pela regulamentação jurídica105. A conclusão da pesquisa foi que 

persistem na formação acadêmica e cultural dos Bacharéis do Direito analisados, um viés 

formalista e tradicionalista na forma como operam os processos legais e na forma como 
                                                
105 A identificação dos elementos dessa cultura nos estudantes de direito foi absorvida pelos autores através de 
um survey realizado com alunos matriculados na Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2005, tendo sido 
selecionados 78 (setenta e oito) alunos dos mais variados períodos letivos a partir da análise de seus valores 
pessoais e referências profissionais disseminadas pelo ensino jurídico ministrado no curso.  



 149  

concebem o acesso à justiça, identificando que a medida que o estudante sobe no curso há 

uma tendência de diminuição da sensibilidade social em favor de uma concepção mais técnica 

do Direito.  

O conservadorismo presente na cultura jurídica, defendemos nesta tese, leva a 

reprodução do paradigma menorista, pois mantém a visão dogmática e tradicionalista do 

Direito, levando os membros do Poder Judiciário a operarem os processos legais apenas na 

lógica formalista, concebendo o acesso à justiça sem levar em consideração as abordagens e o 

cenário sociojurídico, econômico e interdisciplinar. Outro elemento presente na cultura 

jurídica é a lógica da deliberação interna do Poder Judiciário, indicada, dentre outros, por 

Silva (2014), apontando que opera com o objetivo de solucionar conflitos, fragmentando e 

isolando os problemas para solucioná-los por meio de decisões judiciais que oferecem apenas 

respostas pontuais.  

Por isso o argumento aqui defendido é que a atuação do profissional e ator do SGD 

que dialoga com a cultura jurídica não está voltada para a efetivação de direitos, mas sim para 

servir ao Poder Judiciário, ficando impregnado da sua concepção de poder como verdade.  

 

5.2.3 O surgimento de novos atores sociais: legitimação da participação social para a 

construção de uma nova cultura política 

  

A partir da constatação de que o sistema politico presidencialista produz obstruções 

políticas que embarreiram o projeto constitucional, as categorias de Foucault nos trazem 

algumas respostas. A solução apontada pelo filósofo estaria no reconhecimento da 

legitimidade de estruturas sociais externas ao Estado, disputando o poder em pé de igualdade 

com as estruturas institucionalizadas e ingressando nas microrrelações de poderes. Essas 

estruturas foram detalhadas no capítulo terceiro desta tese - órgãos de contrapoderes sociais - 

que ao buscarem consensos ou acordos, seriam capazes de provocar o destravamento político.  

Mas a questão que se coloca é sobre a eficácia dessas instituições, pois assim como 

argumenta Vilhena (2008), nos momentos fundacionais de um Estado de Direito, como o foi a 

ANC 1987, quando os poderes sociais concorrentes não são suficientemente fortes para 

superar uns aos outros, eles tendem a se comprometer com a criação de estruturas políticas 

dotadas de poderes fragmentados e contrapostos. E que as instituições criadas podem ter o 

objetivo de controlar umas às outras, pois o controle do poder estatal e sua submissão à lei 

não são apenas uma consequência de como o poder está socialmente distribuído, mas 
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justificaria porque nas sociedades modernas as instituições são criadas para moldar o 

comportamento.  

A criação de novos arranjos democráticos, resultado das disputas travadas na formação 

da Constituição de 1988 são típicas de constituições pós-autoritárias que buscam reconfigurar 

os sistemas jurídicos fruto das pressões da sociedade civil (VILHENA, 2008), e no caso 

brasileiro, o resultado obtido foi um texto legal que criou novas alternativas que buscaram a 

aproximação do poder como verdade. O ECA, ao regulamentar a Carta de 1988 com relação a 

direitos de crianças e adolescentes, introduziu o controle social como locus de formulação, 

monitoramento e avaliação das políticas públicas. O Conselho Tutelar foi gestado a partir 

dessa perspectiva, de instância popular capaz de interferir diretamente nas políticas voltadas 

para a infância no país.  

O momento político pós-totalitarismo, onde o grau de desconfiança democrática nas 

instituições políticas é elevado, oportunizaria a emergência de novas forças sociais, 

Rosanvallon (2010) identifica nesses períodos o surgimento de estruturas de contra-poderes 

em uma perspectiva sociológica, dando forma ao que denominou de contra-democracia, uma 

democracia não institucionalizada através das intervenções cidadãs face aos poderes 

constituídos, representando não o contrário da democracia, mas um contraponto à democracia 

eleitoral. Por conta das análises empreendidas até aqui a reflexão desta tese se dará apenas sob 

a primeira forma de exercício da contra-democracia - poderes de vigilância do povo-vigilante 

- concretizados por atos de denúncia realizados sob a forma de quaisquer mecanismos que 

coloquem à prova a confiança nos governantes eleitos. Elas podem ser postas em prática por 

indivíduos ou por meio de organizações, acreditando o autor que eles alargam e facilitam o 

campo de intervenção da sociedade na ação estatal106.  

Assim, a atuação da sociedade nas questões que envolvem crianças e adolescentes 

estaria abstratamente autorizada na Constituição de 1988 por conta do princípio da 

solidariedade e da co-responsabilidade, legitimando o exercício da contra-democracia com o 

reconhecimento de que a institucionalidade existente é válida e tem utilidade, e que o dissenso 

pode ser representado através da ação de contrapoderes sociais, individuais ou por meio de 

estruturas organizadas.   

                                                
106 O autor aponta como segunda forma de exercício a faculdade de impedir ou refutar, como uma espécie de 
soberania social negativa, ao agir contra uma decisão estabelecida pelo poder, as ações de impedimento 
produzem resultados tangíveis e visíveis na confrontação com diferentes categorias de veto provocadas pelos 
grupos sociais, por forças políticas e também econômicas. E o terceiro seria a judicialização da política onde se 
busca o julgamento para questões onde suas atitudes não atendem à sociedade (ROSANVALLON, 2010) e 
(TERRA DE FARIA, 2008).  
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Como Vilhena (2008), nos parece de fundamental importância discutir se esses novos 

atores estão usando seu poder institucional e social para confrontar os sistemas formais do 

Estado de Direito, além de refletir sobre as formas de reforço dessas instâncias democráticas 

para que promovam mudanças sociais através do emprego de estratégias legais e legítimas. 

Bucci (2001) destaca que as figuras que tratam da participação popular nos processos 

políticos, previstos na Constituição Federal e em leis que regulamentam direitos sociais, como 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), não possuem operacionalização adequada, já 

que há dificuldade em compreender o lugar da participação popular nas instituições jurídico-

políticas tradicionais, e esse espaço é, entre outros, o da geração e execução das políticas 

públicas.  

 

5.3 Estratégias de transmudação do poder como verdade em poder como direito  

 

Refazendo a trajetória percorrida por Foucault, nesta tese, assim como De Almeida 

(2012), discordamos de sua posição extremada, pois entendemos que há a possibilidade de 

construção de uma parcela positiva para o poder como direito, isto é, que enquadre o direito 

não apenas como manifestação do poder arbitrário estatal que reduza a atuação do Estado a 

uma máquina de repressão que legitima a violência. A autora destaca que há parcela 

propositiva na atuação estatal através da produção de discursos e formas de saber. 

Defendendo também que a busca da verdade é uma produção das práticas sociais que se 

compõem pelo poder e também é geradora de efeitos de poder na sociedade. O argumento 

aqui sustentando é que o Conselho Tutelar será o ator incumbido de interferir na 

transformação do poder como verdade de caráter menorista para o poder como direito 

garantidor de proteção para as famílias vulneráveis. 

 

5.3.1 Conselho Tutelar como representante do poder como verdade protetivo  

 

A investigação proposta até aqui com inspiração nas ideias de Foucault, traz a hipótese 

de que o Conselho Tutelar representa a autoridade legítima para articular ações que envolvem 

as famílias de uma determinada comunidade para a qual seus membros foram escolhidos e 

eleitos, objetivando reparar ou fazer cessar violações de direitos de crianças e adolescentes, 

sendo o porta-voz daquele grupo social para a formulação das políticas públicas para crianças 

e adolescentes. A atuação democrática do órgão, que caminhe para a transformação social 

dessas famílias, está diretamente relacionada com a aproximação, pensada por Foucault. Na 
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análise implementada nesta tese, defendemos que os atores envolvidos no processo legislativo 

do país, não conseguiram até agora, normatizar as questões que envolvem a infância sob uma 

perspectiva protetiva, pois o poder como direito ainda está afastado de um poder como 

verdade que incorpore a percepção das reais necessidades da população, especialmente a mais 

pobre.    

As práticas do Conselho Tutelar devem repercutir o poder como verdade 

eminentemente protetivo, pois ele dará voz às famílias em situação de pobreza caracterizando-

se como um ator social essencial para a construção dessa cultura. No quarto capítulo desta 

tese foi apresentado o argumento da judicialização das atribuições do Conselho Tutelar, que 

se coloca como uma das causas da deturpação das funções do órgão, aproximando-o do 

menorismo. De acordo com essa lógica, quando o Conselho Tutelar tem seu caráter autônomo 

rebaixado equivocadamente a órgão auxiliar do Poder Judiciário, o Juiz da Infância fica sendo 

o único detentor do poder, perdendo seu papel político de articulador em todas as esferas, já 

que argumenta-se nesta pesquisa que o órgão foi criado para costurar as políticas e 

transformar a rede protetiva em um espaço verdadeiramente interinstitucional.  

A ambiguidade que permeia as atuações dos atores do SGD, perpassa também o 

interior do Conselho Tutelar como estrutura de poder, formado de pessoas diferentes, com 

crenças e valores distintos, e que, muitas vezes, executam, equivocadamente, práticas típicas 

do Poder Judiciário. Correia, Zamora e Bicalho (2018), ao citarem Nascimento e Coimbra 

(2008) na análise das práticas do Poder Judiciário, destacam que ao se colocar em xeque os 

lugares instituídos de saber/poder que os profissionais ocupam, de forma natural, deflagram-

se as implicação políticas. Por isso defendemos a ênfase no processo de formação para que o 

Conselho Tutelar alcance seu lugar de instituição protagonista e representante do poder como 

verdade protetivo.  

Para que os Conselhos Tutelares sejam reconhecidos como espaços potenciais de 

exercício do poder de decisão política em uma comunidade, a capacitação de seus membros é 

fundamental, para que esses importantes espaços de construção das políticas públicas para 

infância não sejam esvaziados. Assim como já apontado nesta tese, nas políticas públicas que 

passam por profundas transformações de paradigmas normativos e institucionais, a mudança 

da cultura institucional é fator preponderante para que as ações alcancem os resultados 

esperados e em consonância com as alterações normativas empreendidas, sendo o processo 

formativo um dos maiores responsáveis por essa transmudação. Entendemos que os avanços 

virão com a adoção da metodologia da pedagogia emancipatória de Paulo Freire (2011a; 
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2011b), para que o foco das ações esteja na potencialização de saberes, capacidades e talentos 

das famílias atendidas.  

A sugestão é para que o foco das ações públicas estejam nos processos de capacitação 

interna e externa ao Conselho Tutelar, já em curso pelo governo federal, para a construção e 

consolidação de consensos teóricos e operacionais no Direito da Criança e do Adolescente. 

Tanto a formação quanto o fortalecimento do órgão já fazem parte da agenda pública 

nacional, o que consideramos um grande avanço.  

O Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) (BRASIL, 2010) 107, aponta a 

“Consolidação do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, com o 

fortalecimento do papel dos Conselhos Tutelares e de Direitos” como o Objetivo estratégico 

II, da Diretriz 8: “Promoção dos direitos de crianças e adolescentes para o seu 

desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, assegurando seu direito de opinião e 

participação”. Essa ação compõe o Eixo Orientador III: “Universalizar Direitos em um 

Contexto de Desigualdades”. Dentre as ações programáticas indicadas para sua 

implementação estão o apoio à universalização dos Conselhos Tutelares e de Direitos em 

todos os municípios e no Distrito Federal, com a instituição de parâmetros nacionais que 

orientem o seu funcionamento e recomendação ao Distrito Federal e municípios que 

implantem os Conselhos Tutelares e de Direitos e apoiem sua estruturação e qualificação. 

Também constitui uma ação estratégica a implantação das Escolas de Conselhos nos estados e 

no Distrito Federal, com vistas a apoiar a estruturação e qualificação da ação dos Conselhos 

Tutelares e de Direitos em parceria com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA) (BRASIL, 2009, p. 76). A partir do ano de 2004, a União vem construindo 

nacionalmente com a aprovação do CONANDA o Plano Nacional de Fortalecimento do SGD 

(PORTAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 2013)108.  

                                                
107 O documento está estruturado em seis eixos orientadores, subdivididos em 25 diretrizes, 82 objetivos 
estratégicos e 521 ações programáticas, que incorporam ou refletem os 07 eixos, 36 diretrizes e 700 resoluções 
aprovadas na 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizada em Brasília em dezembro de 2008, o  
programa também inclui, como alicerce de sua construção, propostas aprovadas em 50 conferências nacionais 
temáticas realizadas desde 2003, refletindo um amplo debate democrático sobre as políticas públicas de direitos 
humanos.  O Programa Nacional de Direitos Humanos foi criado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, por 
meio do Decreto n° 1.904/96. O lançamento do programa teve como cenário e foi antecipado por conta das 
repercussões do Massacre de Eldorado de Carajás, quando em 17 de abril de 1996, em uma operação realizada 
pela Polícia Militar em Eldorado dos Carajás, no Pará, 19 trabalhadores rurais sem terra foram assassinados  O 
PNDH-3 foi publicado por meio do Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009 e atualizado pelo Decreto nº 
7.177, de 12 de maio de 2010 (BRASIL, 2010).  
108 O Plano Nacional de Fortalecimento do SGD, a partir do ano de 2008, foi incluído na Lei nº 11.653, de 07 de 
abril de 2008, que tratava do Plano Plurianual (PPA) para o período 2008/2011, da Política de Fortalecimento 
dos Conselhos Tutelares, sob a forma do Programa 0153 - Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
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A inclusão do tema do fortalecimento e da capacitação do Conselho Tutelar como 

parte do PNDH, demonstra uma virada paradigmática no caminho para seu reconhecimento 

como protagonista das ações do SGD. Mas é claro, ainda há muito a ser feito em termos de 

institucionalidade e ênfase no processo formativo cidadão. Entendemos que o foco das ações 

deve estar na apreensão dos saberes empíricos produzidos no órgão, adquiridos no bojo da 

comunidade, possibilitando a compreensão do papel de cada ator social do sistema, 

importante especialmente para os membros do Poder Judiciário, pois de acordo com as 

análises até aqui implementadas, é o local onde mais se reproduz a lógica menorista, com 

associação direta entre pobreza e repressão.  

Trilhando esse caminho, o Conselho Tutelar interferirá positivamente na conversão do 

poder como verdade em um poder como direito de viés protetivo quando for parte de um 

modelo horizontal de luta e resistência social, sob pena de ineficácia dos enfrentamentos 

travados nas relações de poder com os demais operadores do ECA. A atuação funcional do 

órgão também precisa ser remodelada, sendo possível a construção de práticas pautadas no 

potencial de ressignificação e mudança nas trajetórias de vida das famílias atendidas através 

dos instrumentos legais postos à disposição do órgão e já apresentadas no quarto capítulo 

desta tese, tais como, intervenção na formulação de políticas públicas, requisições de serviços 

públicos, articulação com a rede de serviços e até mesmo representação administrativa para o 

gestor público que não cumpra com suas obrigações.     

O fortalecimento do Conselho Tutelar, defendemos, levará também ao da comunidade 

a qual intervém, pois essas famílias, marcadas principalmente pelo cotidiano da violência 

física, institucional e simbólica, enquanto expressões das desigualdades sociais, terão 

subsídios para o alargamento da cidadania de suas crianças e adolescentes vulnerabilizados, 

para que tenham capacidade de se posicionar frente às violações de direitos que os envolvem, 
                                                                                                                                                   
Adolescente, destinou recursos para as ações e são mantidos até hoje (PORTAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 2013). O processo formativo é parte do Programa Nacional de 
Fortalecimento de Conselhos, com projetos iniciados em 2008, ano em que os estados da federação passaram a 
estabelecer contratos e convênios com o governo federal. A ação principal é o projeto Escola de Conselhos, que 
se propõe a ser uma política pública efetiva no campo das proposições educacionais e da formação continuada 
para os conselheiros da infância. O projeto é gerido por Grupo Gestor Nacional instituído em julho de 2013. A 
meta do grupo é a expansão da Escola de Conselhos para as unidades da federação que não a possuem, 
fomentando parcerias com estados, universidades e organizações da sociedade civil. O último levantamento 
realizado pela SNDCA no ano de 2017 apontou que estavam em funcionamento as escolas nos estados da Bahia, 
Ceará, Mato Grosso, Paraíba, Tocantins e no Distrito Federal. E que naquele ano existiam 11 escolas 
conveniadas com a Secretaria de Direitos Humanos nos estados, eram eles: Acre, Amazonas, Bahia, Distrito 
Federal, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Minas Gerais, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os dados 
apontam que 19 escolas já realizaram formações em todo o país e que passaram pelo processo 32.680 
conselheiros. A discrepância entre os números de escolas que realizaram formação e aquelas em funcionamento 
se deve ao fato de que alguns estados chegaram a estabelecer conveniamento, porém, não conseguiram executar 
o projeto na sua integralidade (BRASIL, 2018a).  
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gerações passadas e a coletividade a qual está inserida. Essas famílias estão diante do desafio 

de enfrentar as dificuldades de vida com um déficit de proteção social, carências materiais e 

financeiras, violência urbana, além de conviverem com graves conflitos relacionais, 

compondo um quadro de acúmulo e potencialização da violência familiar (ALMEIDA, 2010). 

  

5.3.2 Capacidade do Conselho Tutelar de influenciar as escolhas públicas e produções 

normativas  

 

A diagnose implementada até este momento aponta para a necessidade de superação 

das relações de poder existentes nas interlocuções com os demais atoes do SGD, causando 

uma incapacidade do órgão em dar conta de um papel institucional que lhe foi assinalado pelo 

estatuto. A análise realizada nesta tese indica que um dos maiores violadores dos direitos 

básicos de criança e do adolescente são os poderes estatais, e a assunção de atividades de 

executor e julgador, para além das definidas na legislação, geram deturpações provocadas 

pelas gestões locais e pelo Poder Judiciário, e que só serão resolvidas com o reforço da 

atuação política do Conselho Tutelar. Demonstrou-se nesta pesquisa que os meios colocados à 

disposição do órgão não o permitem exercer suas atribuições, sendo muitas vezes 

desacreditado e deslegitimado como estrutura de contrapoderes sociais.  

O surgimento de novos atores políticos e sociais reorientam as disputas de poder e, 

consequentemente, a agenda pública. A reconfiguração das relações de poder geram 

consequências também nas estruturas normativo-institucional vigente. Considerando a ideia 

gramsciana de “Estado Ampliado” desenvolvida no terceiro capítulo desta tese, a criação de 

espaços de resistência e arranjos institucionais será legítima desde que contemple a 

participação da população nas esferas de decisão governamental, mesmo que se constituam 

fora da estrutura estatal. E essa é a questão que se coloca neste momento da tese: o Conselho 

Tutelar cumpre esse papel? Qual o real significado do Conselho Tutelar? Trata-se de estrutura 

de contrapoderes sociais que “destrava” as obstruções políticas do sistema democrático?  

Esta pesquisa identificou que o órgão assume o lugar de figura de autoridade e 

dispositivo de governo de crianças e adolescentes, considerando a visão foucaultiana de 

governamentabilidade. Foi comprovado na tese que o anseio popular e dos atores do SGD 

seria de um Conselho Tutelar que atue como estrutura de intervenção e 

normalização/disciplinamento/adequação das condutas nas famílias vulneráveis e pobres - 

presentes no Código de Menores. E nossa conclusão é que essa representação resulta da 

incorporação da cultura jurídica em suas práticas.  
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E como mudar essa realidade? Conseguirá o Conselho Tutelar ser espaço de 

transformação social? Para responder a esses questionamentos nos utilizaremos da digressão 

de Foucault (1995) acerca da produção das práticas de resistência, e de que não há um sujeito 

possuidor da liberdade fundamental enquanto uma essência, mas sim o exercício de práticas 

produtoras de campos de possíveis, de lutas que abririam espaços de liberdade sempre 

provisórios. O filósofo não nega que existam lutas envoltas em dispositivos de dominação 

mais globais e amplos, como as disputas sociais, mas na sua visão essas lutas são transversais.  

  A legitimação de espaços de participação direta da comunidade nas políticas públicas 

depende da postura do governo em relação a elas, pois conforme a linguagem e a maneira 

como os gestores locais tomam decisões, desqualificam ou não tais espaços, especialmente 

porque o Estado não consegue atender todas as demandas das populações em situação de 

pobreza e vulnerabilidade social, sendo essa sempre uma relação contraditória, e resolvê-la 

significa acabar com a relação democrática entre Estado e sociedade.  

Considerando o argumento de Foucault (2004), as relações de poder se diferenciam 

dos atos e procedimentos em que se utilizam ações de coerção e violência, pois nesse caso 

alguém está completamente à disposição do outro à mercê enquanto objeto de outrem. A 

relação de poder só ocorre onde há possibilidade de resistência, liberdade e contrapoderes. E 

esse nos parece um ponto fundamental, pois sem autonomia orçamentária e administrativa o 

Conselho Tutelar vai continuar sendo mero executor dos anseios do gestor público e 

funcionário do sistema de justiça, pois onde há relação de dominação e desigualdade não há 

espaço para o exercício de contrapoderes sociais, lugar segundo Foucault, a liberdade é 

limitada.       

Pelo que se analisou nesta tese, a falta de autonomia em sentido amplo leva a um 

modelo de participação em que os Conselhos Tutelares atuam como apêndice das 

administrações locais, já que na prática as decisões fundamentais continuam sendo tomadas 

por outros canais e em outros espaços. Dar robustez às atribuições políticas do órgão está para 

além de denunciar os abusos por parte do poder público, devendo as vivências da comunidade 

serem incorporadas no processo final das escolhas públicas e das produções normativas, e 

essa é a essência do órgão.   

 O operador do ECA deve entender que reconhecer a história de vida das famílias e 

seus processos de sociabilidade são essenciais para protegê-las, evitando re-vulnerabilizações. 

As trajetórias e projetos de vida daquela configuração territorial devem ser levados em 

consideração no momento da decisão final, e isso só será conseguido por meio do 

reconhecimento do Conselho Tutelar ao status de protagonista do Sistema de Garantia de 
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Direitos (SGD) da criança e do adolescente, articulador e conhecedor das demandas daquela 

população, para que venha a intervir em diferentes contextos com fins de transformação na 

vida dessas famílias.  

 

5.4 A atuação do Conselho Tutelar como espaço de produção de verdades e invenção de 

modos de ser  

 

Este trabalho valorizou nas suas análises a perspectiva de Foucault, de filósofo 

dedicado às questões da verdade e à pluralidade de sentidos da verdade, defendendo que os 

focos de experiência são capazes de produzir verdades e inventar modos de ser. Foi a partir 

destas ideias que a pesquisa se alicerçou, concebendo a práxis como capaz de construir uma 

nova verdade para a atuação do Conselho Tutelar.  

Nesta parte do trabalho nos interessa a cogitação da experiência na obra foucaultiana, 

na última fase do seu pensamento, quando o autor o situa como momento de transformação, 

associando-o à resistência em relação aos dispositivos de poder e aos processos de 

subjetivação como formas de produzir novas verdades através, por exemplo, das experiências 

revolucionárias e de luta (REVEL, 2005, p.49). 

O filósofo aponta que o fazer realizará o ideal de liberdade, autonomia e autogoverno, 

e que estratégias que sustentam a lógica dessas práticas são as maneiras pelos quais os 

indivíduos se colocam eticamente, ou livremente em suas lutas como sujeitos de suas práticas, 

ou pelo contrário, recusam as práticas que se lhes são propostas (BRANCO, 2001). A 

experiência a ser considerada não é aquela geral, mas sim a concreta, histórica e culturalmente 

situada, pois é ela que cria o sujeito, tornando visível as condições concretas que tem 

permitido a conformação de um particular tipo de experiência (VALERIO LÓPEZ, 2011).  

O conhecimento empírico ou da práxis também é reconhecido como transformador por 

Bourdieu (1983), defendendo que é preciso abandonar as teorias que tornam a prática uma 

reação mecânica, determinada pelas condições antecedentes e preestabelecidas, como os 

modelos, as normas e os papéis; para ele a prática é necessária e relativamente autônoma em 

relação à situação considerada, porque ela é o produto da dialética entre uma situação e um 

habitus. Trata-se esta última de categoria fundamental na obra do autor, que consiste em 

disposições (orientações para resolver problemas) e esquemas de percepção, pensamento e 

ação; ele gera o sentido comum, uma certa arte de improvisação e sentido prático (MORAES, 

2006-2007). A ideia remete a uma repetição não reflexiva e enraizada na vida cotidiana, 

portanto oposta a uma experiência que caminhe para a mudança em um determinado sentido. 
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Com base nessas categorias e a partir das perspectivas de Foucault e Bourdieu, 

defende-se a possibilidade de construção de um poder como direito eminentemente protetivo, 

e que será construído com a incorporação dos elementos da prática na norma, devendo a 

sociedade civil organizada ser a condutora desse processo na seara dos direitos de crianças e 

adolescentes, liderado pelo Conselho Tutelar.  

Assim como Sêda (1995), apontamos para a necessidade da mudança na percepção, 

por parte dos atores do SGD de um Direito da Criança e do Adolescente que conserva, 

mantém e imobiliza, para um direito que altera, transforma e que dinamiza a rudeza da 

verdade social. A experiência do cotidiano, defendemos, irá dirigir essa missão, flexibilizando 

os poderes simbólicos e habitus prevalentes nas relações com as populações vulneráveis, 

substituindo as práticas menoristas por ações protetivas.  

A seguir serão apresentados exemplos de que como o poder verdade é capaz de alterar 

o poder direito por meio de uma atuação horizontal entre os atores do SGD, apontando 

também a gestão pública municipal do Rio de Janeiro como foco de resistência dessas 

práticas.        

 

5.4.1 Construção e qualificação de fluxos de atendimento integral de crianças e adolescentes 

 

Apontou-se no quarto capítulo desta tese que a partir da participação e atuação 

conjunta dos atores sociais do SGD seria possível a construção e qualificação de fluxos de 

atendimento integral de crianças e adolescentes com ênfase na prevenção. Gestados nesses 

espaços, os procedimentos que daí resultarão, irão ao encontro de interesses e necessidades da 

população local, e para que os fluxos construídos em cada uma dessas instâncias dialoguem, é 

preciso que ocorra articulação convergente a um mesmo objetivo, de efetivação de direitos de 

crianças e adolescentes. Tais ações serão viabilizadas através da construção de protocolos de 

ação e fluxos padrão de atendimento para os casos a serem atendidos pelo Conselho Tutelar e 

encaminhados para a rede protetiva de atendimento e serviços.  

A pesquisa desenvolvida demonstrou que o órgão deve funcionar como verdadeiro 

termômetro das políticas públicas, traçando com a experiência do cotidiano um diagnóstico 

adequado da realidade local para encaminhamentos formalizados ao Conselho de Direitos, 

gestores e parlamentares, representando a sociedade na articulação dos programas e serviços 

púbicos e privados que compõem a rede protetiva local. Os levantamentos empíricos 

apresentados até este ponto do trabalho sinalizam para uma realidade em que o Conselho 

Tutelar tem dificuldade para a legitimação do seu papel na rede, como participante e 
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protagonista. A objeção do trabalho em rede no âmbito da gestão pública já foi apontado 

anteriormente no quarto capítulo e é fruto, defendemos, da especialização funcional que 

orientou durante muito tempo a atuação e a estrutura da Administração Pública, levando a 

uma excessiva fragmentação tendo como resultado a dificuldade de um trabalho mais 

integrado, sendo essa lógica reproduzida nas práticas da sociedade civil quando dialoga com o 

poder público. Paula (2014, p.47) definiu ser o trabalho em rede o conjunto de ações que 

visam compartilhar objetivos e procedimentos, construindo interações e compromissos por 

meio de vínculos horizontais, interdependência e complementariedade, por isso as redes 

devem ser vistas como processos de desconcentração nas unidades operacionais, superando 

um comando descentralizado e vínculos hierárquicos. E no caso das redes locais de proteção 

de crianças e adolescentes, a estrutura institucional criada com a função de ligar seus atores é 

o Conselho Tutelar.  

Apesar dessas constatações, existem diversas sugestões de fluxos e procedimentos a 

serem adotados pelo Conselho Tutelar, sendo variados e elaborados por diferentes atores, 

predominantemente os órgãos ministeriais estaduais com o mesmo condão, de uniformização 

do trabalho dos Conselhos Tutelares de acordo com suas percepções institucionais acerca das 

atribuições do órgão109. As propostas também partiram das Defensorias Públicas, Conselhos 

Seccionais da OAB, e Ministério Público do Trabalho, mas que, em um movimento de cima 

para baixo, sem diálogo com o Conselho Tutelar, impõem padrões de atendimento que se 

aproximam do menorismo e práticas repressivas, como pro exemplo as famosas “batidas em 

empresas que utilizam trabalho infantil”, atuação típica dos Auditores Fiscais do Trabalho e 

não de Conselheiros Tutelares. Essa variedade de manuais e cartilhas lançados por diversas 

entidades acabam por piorar a celeuma e ambiguidade no exercício das funções do órgão, por 

isso mais uma vez, a proposta é de que fluxos e procedimentos de atuação do Conselho 

Tutelar sejam por ele definidos, contemplando o modelo horizontal.  

Tem-se notícia de experiência nacional de construção nesse sentido, apesar de não ser 

o ideal um manual geral, é o “Caderno de Fluxos Operacionais Sistêmicos: proteção integral e 

atuação em rede na garantia de direitos de crianças e adolescentes”, do ano de 2010, elaborada 

pela Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da 

                                                
109Entre as iniciativas pesquisadas destacam-se: Guia Prático do Conselheiro Tutelar: (GOIÁS (Estado), 2016); 
Cartilha da Rede de Atenção à Criança e ao Adolescente no Distrito Federal (MPDFT, 2015); Trabalho Infantil: 
Manual de Atuação do Conselho Tutelar (MPT, 2013), inclusive a instituição oferece capacitação com esse 
mesmo viés, conforme notícia no Portal do MPT (PORTAL MPT, 2017); Cartilha Defensoria Pública e 
Conselho Tutelar: Reunindo esforços para a efetivação dos Direitos de Crianças e Adolescentes (ANADEP, 
2016); e Cartilha da Criança e do Adolescente (OAB-DF, 2015). 
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Infância e Juventude. O material pode ser considerado um avanço, e se propõe a ser um 

instrumento no auxílio à construção, monitoramento e revisão das políticas públicas voltadas 

para a infância e juventude, tendo sido construído a partir da realidade dos grandes centros 

urbanos (ABPMP, 2010).  

A sugestão contida nesta tese, é que os fluxos operativos de atendimento sejam 

desenvolvidos como parte dos Regimentos Internos de cada colegiado municipal e distrital, 

utilizando os parâmetros legais existentes e articulando com as comissões locais de políticas 

públicas. Assim, as ações devem ser pautadas na padronização dos procedimentos definidos 

pelo próprio grupo no município ou Distrito Federal, pois as especificidades municipais 

contraindicam um padrão único em nível nacional. A ideia pode ser ilustrada no que Paula 

(2014) constatou na pesquisa empírica realizada em Conselho Tutelar do interior paulista que 

a atuação do órgão se dá mais por conta de critérios pessoais do que legais. Em uma das falas 

um Conselheiro Tutelar afirmou que a imposição do ECA depende do “sentir”, do “coração”, 

do “lado humano”, pois cada caso pode seguir direções e consequências diferentes, e que o 

engessamento das ações, como foi dito, “a robotização do ECA” pode “gerar mais confusão”, 

por isso há necessidade de uma atuação que envolva a sensibilização do Conselheiro Tutelar, 

pois cada caso é um caso, como afirmaram os entrevistados (PAULA, 2014, p.125).  

Assim, para que a entidade seja espaço de proteção de direitos e não se transforme em 

espaço de exercício de violência, deve pautar sua atuação de acordo com a realidade local e de 

cada caso concreto. Alguns dados comprovam essa necessidade, especialmente os produzidos 

no ano de 2016 e publicados no documento “Panorama da violência contra as mulheres no 

Brasil”. De acordo com esse documento, o Mapa da Violência 2015 – Homicídios de 

Mulheres no Brasil, no período de 2006 a 2014, identificou que na grande maioria dos 

estados, é possível observar a redução da taxa de homicídios de mulheres brancas, em 

contrapartida ao incremento da violência letal contra as mulheres pretas e pardas (BRASIL, 

2015), considerando que as últimas são na grande maioria atendidas pelos Conselhos 

Tutelares no país, as ações precisam ser cuidadosamente pautadas para que não ocorram re-

vitimizações.  

Entendemos que fluxos e procedimentos de atendimento que advém de atores externos 

e que decorrem de uma ação vertical terão pequenas chances de êxito e resultados positivos, 

sendo urgente a definição de fluxos de atendimento para que as ações sejam uniformizadas e 

homogeneizadas, e essa é uma grande questão com o Poder Judiciário. Por exemplo, nos 

casos de crianças desaparecidas há a necessidade de definição de um procedimento padrão. 

Outro caso em que ocorrem muitos abusos é o de adolescente apreendido pela prática de ato 
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infracional onde cada autoridade policial define as regras, incidindo muitas vezes, em casos 

de abuso de autoridade nas apreensões. O Regimento Interno do Colegiado Municipal do Rio 

de Janeiro, confeccionado no ano de 2016 e ainda não publicado pelo Conselho Municipal de 

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA-RIO), sugeriu a incorporação de Manual de 

Procedimentos Operativos em seu anexo. Ressalta-se que os Regimentos Internos dos 

Colegiados Municipais ou Distrital dos Conselhos Tutelares são instrumentos normativos que 

regulam e tratam da definição de atribuições, funcionamento do órgão, processo de escolha e 

construção de fluxos e protocolos de atendimento.   

Destacamos ainda a experiência positiva e estratégica no estado de Roraima de ação 

conjunta entre os atores do SGD: o mapeamento da rede serviços e atendimento do município, 

a qual o Poder Judiciário reconheceu o papel e protagonismo da sociedade civil, a iniciativa 

deve ser festejada por apontar para uma atuação conjunta e regional. A premissa para sua 

articulação e do exercício do trabalho em rede é que ela seja conhecida, pois na prática a 

desatualização e falta de informações acerca dos serviços a serem oferecidos é a causa para o 

não encaminhamento das famílias às instituições. O Tribunal de Justiça de Roraima elaborou 

o Guia da Rede de Proteção e Garantia dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente de 

Boa Vista – RR, publicado em 2017 com apoio do Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (FÓRUM DCA), em que o Conselho Tutelar é parte (TJRR, 2017). Com esse 

exemplo de boas práticas observa-se que o diálogo entre os atores do SGD para o 

fortalecimento das políticas para a infância é possível.  

 

5.4.2 Aptidão institucional do Conselho Tutelar para funcionar como estrutura de 

contrapoderes: o case do município do Rio de Janeiro  

 

O último ponto de cogitação desta tese está na tentativa de responder ao ponto de 

discussão apontado no quarto capítulo: se o Conselho Tutelar como órgão tem aptidão 

institucional para funcionar como estrutura de contrapoderes sociais e se o desenho 

institucional existente está sendo implementado. Ao longo desta tese foram apontados 

equívocos na definição de atribuições e que refletem a incorporação do paradigma menorista 

nas atribuições do órgão. Pires (2018) em sua dissertação de mestrado descreveu a 

institucionalização do órgão no município do Rio de Janeiro, apontando sua constituição legal 

e os processos estabelecidos para a materialização das atribuições do órgão, sendo a Lei 

Municipal nº 3.282, de 10 de outubro de 2001, o referencial local para a atuação do órgão.  
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A partir da descrição legal da atuação dos Conselhos Tutelares na cidade, destacamos 

que as atribuições do órgão, com fundamento nas resoluções do CONANDA, leva a uma 

atuação contenciosa, pois os principais pontos de crítica descritos pela doutrina estão 

presentes na normativa municipal. Sêda (1995) realça os principais “erros” nas leis municipais 

que denotam uma roupagem menorista ao órgão. Para o autor, o que deve funcionar 

ininterruptamente são os serviços de atendimento caso sejam de emergência e não o Conselho 

Tutelar; também aponta que nos quadros do órgão não deverá constar equipe técnica, pois o 

Conselheiro Tutelar requisitará estudos, laudos e pareceres técnicos necessários para o 

atendimento aos casos, já que não são criados para fazer o que outros serviços devem fazer 

em suas atividades-fim110. Também critica a confecção de estudo de caso pelos membros do 

Conselho Tutelar, pois afirma que o mesmo deverá ser feito por assistente social, que é o 

profissional habilitado pelas leis brasileiras para cumprir essa função; e por fim afirma que o 

Conselho Tutelar, apenas em casos extremos, deve requisitar serviços nas áreas de saúde, 

educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança ou representar ao sistema de 

justiça ou segurança pública segundo o tipo de problema a resolver, pois cumpre uma função-

meio e não uma função-fim. A conclusão posta pelo autor é que a organização do serviço 

público municipal deve ser feita de tal maneira que crianças e adolescentes sejam atendidos 

em suas necessidades imediatas (seus direitos) em agências públicas específicas, e não pelo 

Conselho Tutelar. 

O ECA exige que conste da lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal 

previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar, à remuneração e 

formação continuada de seus membros111, devendo a lei municipal prever a organização do 

processo de trabalho do órgão para a organização logística e funcional enquanto equipamento 

púbico composto de profissionais técnico-administrativos lotados no órgão. Com o fim de 

demonstrar ao gestor local as dificuldades pelas quais o órgão passa, o Colegiado Municipal 

dos Conselhos Tutelares do Rio de Janeiro elaborou relatório de gestão no início do mandato 

2016-2019112, que foi apresentado ao Prefeito da cidade em reunião com representantes dos 

18 (dezoito) Conselhos Tutelares. A partir desse momento foi aberto o diálogo com a gestão 

municipal para a implementação das demandas do órgão. As questões atendidas foram apenas 
                                                
110 Art. 7º - § 1º, 2º e 3º - Lei Municipal nº 3.282/2001. 
111 Art.132 e 134 - parágrafo único- Estatuo da Criança e do Adolescente (ECA). 
112 O documento foi aprovado na Reunião Ordinária do Fórum Municipal do Colegiado de Conselheiros 
Tutelares ocorrida em 25 de março de 2017, estando presentes no momento representantes das Associações 
Municipais (ACTMRJ) e Estaduais (ACTERJ) de Conselheiros Tutelares. A deliberação foi pela formulação e 
encaminhamento do documento com propostas ao Prefeito da cidade visando o fortalecimento dos Conselhos 
Tutelares cariocas. O ato de aprovação pode ser consultado no Livro de Atas do Colegiado Municipal à 
disposição na sede da Associação Municipal dos Conselheiros Tutelares do Rio de Janeiro (ACTMRJ).   
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àquelas que envolviam a representação, sendo concretizada a institucionalização do Conselho 

Consultivo113 e da participação de representantes no Gabinete de Gestão Integrada Municipal 

(GGIM)114.  

O relatório apontou dados do ano de 2016, de que a gestão municipal recebeu 

destinação orçamentária para o fortalecimento dos Conselhos Tutelares da cidade do Rio de 

Janeiro no valor de 12 (doze) milhões de reais, o que na prática foi distribuído entre várias 

ações estratégicas do planejamento da SUBDH/SMDS, inviabilizando o investimento de 

100% da quantia destinado nas ações de “Fortalecimento dos Conselhos Tutelares”. O 

documento também apresentou os relatos dos membros dos 18 (dezoito) Conselhos 

Tutelares, apontando para a falta de estrutura física e de pessoal nas sedes. Quanto à 

estrutura física foi exposto que os órgãos funcionam em instalações adaptadas e 

insatisfatórias, em sua grande maioria sem acessibilidade e fácil acesso à população, sem 

climatização adequada, sem espaços qualificados para o atendimento, com deficiência em 

acesso à rede informatizada. No que tange aos arquivos, as informações destacaram que os 

mesmos são instalados em locais inadequados e impróprios para o armazenamento de 

documentos, sendo recorrente o seu extravio. 

Sobre a estrutura de pessoal, o documento apontou que apesar do CMDCA-RIO 

possuir deliberação115 sobre percentual de estrutura mínima de funcionários para os 

Conselhos Tutelares, a mesma não vem sendo cumprida, além do fato de que os servidores 

que estão exercendo funções administrativas não atuam de forma satisfatória. Ressaltou-se 

que a falta de estrutura de pessoal é tamanha, que traz como consequência a precariedade do 

trabalho desenvolvido, como exemplo foi descrito o fato de que os procedimentos não são 

sequer autuados nem numerados, sem controle de entrada e saída de documentos.  

Pontuou-se também que no ano de 2016 o Colegiado dos Conselhos Tutelares 

elaborou seu Regimento Interno116, que ainda não foi publicado sob a forma de Decreto 

Municipal para ter validade, estando em fase de elaboração e discussão pelo grupo o “Manual 

de Procedimentos Operativos” buscando a uniformização de procedimentos por parte de todos 

                                                
113 Decreto Municipal nº 43658, de 15 de setembro de 2017, que instituiu o Conselho Consultivo dos Conselhos 
Tutelares do município do Rio de Janeiro, composto de 05 (cinco) membros titulares e igual número de 
suplentes, que estejam no pleno exercício de suas funções de Conselheiros Tutelares, devendo ser escolhidos em 
Assembleia Ordinária para um mandato de 02 (dois) anos.  
114 Conforme notícia em: (RIO PREFEITURA, 18 abr. 2017).  
115 Deliberação CMDCA nº 915/2012. 
116 Quanto à organização do processo e da dinâmica de trabalho do órgão, o CONANDA aponta que o 
instrumento normativo que tratará desses pontos é o Regimento Interno do Colegiado, regulador e orientador das 
atividades a serem desenvolvidas pelos Conselheiros Tutelares, aprovado pelo Colegiado Municipal ou Distrital, 
de acordo com o art. 18- §1 e 2º - Resolução CONANDA nº 170/2104.   



 164  

os Conselhos Tutelares. No caso do município do Rio de Janeiro o documento foi elaborado 

no início do mandato 2016-2019, e até o mês de julho de 2019 ainda não tinha sido publicado, 

sofrendo na época da apresentação da proposta interferência em seu conteúdo por parte do 

CMDCA-RIO, fato este proibido pela lei municipal117.    

Ao final o documento traz 02 (duas) conclusões: a necessidade de investimento 

prioritário nas ações de fortalecimento do órgão e o fomento às capacitação continuadas para 

os Conselhos Tutelares, uma vez que o município do Rio de Janeiro ainda não instituiu a 

Escola de Conselhos, apesar de constar como meta do Plano Municipal de Educação 

Permanente do SUAS (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2015).       

A partir das reflexões empreendidas, ao menos no caso do município do Rio de 

Janeiro, é possível afirmar que a atuação do Conselho Tutelar como agente de transformação 

é prejudicada pelas disposições da lei local e pelas atuações do Poder Executivo municipal e 

do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA-RIO). As principais 

dificuldades apontadas no relatório de gestão, elaborado no ano de 2016, ao final do mandato, 

ano de 2019, ainda não tiveram feedback por parte da gestão municipal, especialmente em 

termos de planejamento financeiro e administrativo para a solução dos problemas apontados. 

Considerando o caso da cidade do Rio de Janeiro, o desenho normativo-institucional existente 

para o Conselho Tutelar não é capaz de implementar a proteção integral.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
117 Art. 41- Lei Municipal nº 3.282/2001. 
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6  CONCLUSÃO 

 

Este trabalho buscou apresentar o novo Direito da Criança e do Adolescente, 

construído após a incorporação do paradigma da proteção integral na Constituição de 1988 e 

no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O referencial teórico utilizado nesta 

pesquisa, a genealogia e a metafísica do poder de Michel Foucault, possibilitou compreender 

as relações de força que envolvem não só a produção legislativa na área da infância, mas 

também seus reflexos para o operador da norma no país.  

No segundo capítulo desta tese, foi apresentada a legislação que deu origem às 

discussões conceituais no campo da criança e do adolescente no Brasil, os Códigos de 

Menores nas suas duas versões, de 1927 e 1979, que não tinham como destinatários todas as 

crianças e adolescentes, mas apenas aqueles que provinham de famílias em situação de 

vulnerabilidade social e material, os “menores”.  

Também verificamos que o momento histórico de abertura política no país fez emergir 

os movimentos sociais com participação popular, abrindo a oportunidade para as disputas 

entre “conservadores e revolucionários”, travadas na Assembleia Nacional Constituinte de 

1987, especialmente no campo da defesa dos direitos da infância. O resultado posto nesta 

investigação, é que a incorporação no texto constitucional foi de uma Teoria da Proteção 

Integral mitigada, pois os setores conservadores sob o argumento de “salvar as crianças”, 

mantiveram a dimensão política de controle, justificando que a sociedade precisava ser 

defendida em nome da ordem e da paz social quando se tratava da infância pobre. 

Assim, após os estudos e análise realizados, a conclusão a que chegamos foi de que 

esse novo direito ainda conserva o menorismo e retoma o Código de Menores. As 

ambiguidades do texto constitucional na matéria da infância encobrem concepções sobre a 

criança e o adolescente, presentes até os dias de hoje, e que são reproduzidas nas práticas dos 

atores institucionais e sociais que manejam as políticas públicas de proteção de crianças e 

adolescentes no Brasil. 

Continuando no exame da comprovação ou não das hipóteses que deram origem a esta 

tese, pontuamos que o ECA, legislação que substituiu o Código de Menores, foi concebido 

como uma norma protetiva, festejada inclusive internacionalmente com a finalidade de 

concretizar-se em um amplo microssistema de direitos humanos de crianças e adolescentes, 

mas que, no entanto, não realizou totalmente este intento. Identificamos nesta pesquisa que a 

disputa de poder que remonta o tema da infância na ANC de 1987 persiste na legislação 

infraconstitucional, pois a despeito do que preceitua, tem destinatários específicos. Antes, sob 
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a vigência do Código de Menores, crianças e adolescentes em “situação irregular”, hoje, com 

o advento do ECA, infância em situação de “negligência”.  

Ademais, ao longo desta tese, apresentamos dispositivos legais presentes no ECA que 

contêm comandos voltados para a governamentalidade e controle de crianças e adolescentes, 

de acordo com a categorização foucaultiana, destinados à infância pobre e que legitimam 

práticas institucionais e sociais na mesma linha. O que vem a confirmar em parte a primeira 

hipótese lançada ao longo do trabalho, pois tanto poder como verdade, quanto poder como 

direito, estão impregnados pela ambiguidade entre os paradigmas conceituais protetivo e 

menorista.   

A partir dessas constatações, identificamos que a maior consequência é a falta de 

efetivação dos direitos de crianças e adolescentes no país e das normas contidas no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), especialmente aquelas de cunho essencialmente 

protetivo.  

No quinto e último capítulo desta tese apresentamos uma diagnose acerca dos motivos 

que este trabalho apontou como causadores da falta de efetividade do paradigma da proteção 

integral. O primeiro desses motivos aponta que trata-se de princípio constitucional amplo que 

depende da ação legislativa infraconstitucional, e de posterior atuação interpretativa. O 

segundo é que a centralidade das políticas de proteção da infância ainda não abandonou o 

protagonismo imposto pelo Código de Menores, cujo eixo era o Juiz de Menores. E o terceiro 

e último motivo é o enfraquecimento das instâncias de controle social populares, concebidas 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) como órgãos orientados à garantia e defesa 

de direitos, que deveriam atuar na perspectiva da gestão compartilhada, democrática e 

participativa com o poder público.  

No que se refere ao primeiro motivo apontado, as normas de direitos fundamentais, e 

em especial a proteção integral de crianças e adolescentes, ela mantêm pouco valor jurídico, 

pois trata-se de premissa política, de um compromisso orientador para o cidadão e 

principalmente para os representantes dos Poderes da República. A democracia representativa 

e o presidencialismo posto na Constituição de 1988 também foram apontados neste trabalho 

como parte do problema, pois se configuram como um sistema que “trava”, sofrendo com a 

inflação de direitos apostos na Constituição de 1988, muitos deles antagônicos.    

Como via de consequência surge o segundo motivo, pois tais direitos demandam 

cumprimento e execução pelo operador da norma, que na área da infância são também os 

atores institucionais e sociais do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) de crianças e 

adolescentes. Neste ponto, a conclusão é que a dualidade da norma provoca duplicidade de 
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ações, ora agindo em nome da perspectiva protetiva, ora sob a forma menorista, impondo cada 

um desses órgãos sua visão de mundo e práticas culturais institucionais em suas intervenções.  

 Também pontuamos neste trabalho, no capítulo quinto, o protagonismo do Poder 

Judiciário nas ações da política pública de proteção da criança, em especial sua execução, que 

impõem aos demais operadores do ECA seu poder simbólico, colocando os atores do SGD em 

uma posição de subordinação, determinando práticas repressivas e filantrópicas. O bovarismo 

jurídico e o misoneísmo, conceitos já apresentados, são marcadores da cultura jurídica e 

impregnam pelo conservadorismo e a tradição as práticas do Poder Judiciário, compondo o 

quadro em que o Juiz da Infância e Juventude substituiu o Juiz de Menores nas ações voltadas 

para essa política, notadamente para a população em situação de pobreza.  

Assim, por tudo que analisamos, o resultado está posto, nas comunidades e nas favelas 

as divergências ocasionadas pelo conflito entre poder como verdade e poder como direito, 

utilizando as categorias de Foucault, mostram suas consequências, constatando-se que o 

Estado - Poder Executivo - não supre minimamente essa parcela da população das prestações 

de serviços mais básicas, faltando-lhes saúde, educação e moradia; no entanto, esse mesmo 

Estado - Poder Judiciário - intervém nas questões particulares, de âmbito 

doméstico/privado/individual das famílias em situação de pobreza econômica, exercendo 

controle e seletividade, impondo as consequências de uma regulação ainda punitiva, gerando 

perda ou suspensão do poder familiar e aplicando a medida de acolhimento institucional, 

causando mais violência e tensão social.  

O Estado na perspectiva de Foucault é uma grande estrutura articuladora institucional 

e politica do poder, e a visão do neo-institucionalismo histórico, apresentada no segundo 

capítulo desta tese, nos permitiu entender que as instituições são fator de ordem para a 

compreensão do alcance da ação pública e das práticas dos atores do SGD nas questões que 

envolvem a infância no Brasil, o Poder Judiciário não abandonou o protagonismo político e 

decisório contido no Código de Menores.  

Constatamos pelas análises que as políticas de proteção de crianças e adolescentes no 

Brasil ainda sofrem com falta de investimentos prioritários e dificuldades profundas, a cultura 

organizacional menorista ainda não foi superada, e o Sistema de Garantia de Direitos (SGD) 

está em construção e aperfeiçoamento, pois defendemos que a cultura repressiva e violenta 

está validada nas práticas de seus atores, sob autorização legal.  

Entendemos que essas políticas não gozam de legitimidade, pois os elementos 

normativo-institucional que as fundamentam foram construídos a partir de valores pactuados 

não pelos seus reais destinatários, causando como consequência baixa adesão ao elemento 
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normativo imposto. A participação dos sujeitos coletivos que integram as instâncias de 

controle social, criadas pela lei, surgem para serem um canal de comunicação direta entre as 

demandas populares e a tomada de decisões públicas, dando autenticidade às escolhas 

públicas, mas detectamos que sua debilidade impede a realização dos objetivos postos na lei.  

Chegamos ao último motivo apontado como causa para a não aplicação das regras do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o enfraquecimento das instâncias de controle 

social. O Conselho Tutelar é um dos exemplos dessas estruturas, que extrapola o conceito em 

função da gênese pela qual foi criado, sendo órgão de defesa de direitos de crianças e 

adolescentes que também se relaciona com o poder estatal, compondo os micropoderes 

sociais, exercendo a função de contrapoderes.  

Fazendo aqui uma objeção ao modelo foucaultiano, a função das estruturas de 

contrapoderes não é de se contrapor às decisões do poder, mas sim de se colocarem como 

canais de transmissão da visão dos fenômenos sociais, que não é necessariamente a mesma do 

poder direito.  

Evidenciamos ao longo deste trabalho que o Conselho Tutelar foi concebido para 

exercer essa função, de instância intermediária entre as demandas da comunidade pela qual 

foi eleito e os atores estatais e institucionais que se relacionam com ela. Os resultados das 

pesquisas empíricas postas nesta tese demonstraram que os operadores do ECA hesitam em 

adotar a proteção integral, configurando-se em uma atuação “neomenorista”. E é nesse 

contexto que os agentes de contrapoderes sociais devem materializar suas ações, trazendo 

para as relações de poder externas a esses contextos familiares comunitários, propostas de 

soluções que garantam direitos.   

O arcabouço teórico de Foucault nos possibilitou entender um pouco da realidade 

mostrada nas pesquisas empíricas lançadas neste trabalho e no case do Rio de Janeiro, 

buscando colocar luzes em uma institucionalidade posta para manter o status quo de ausência 

estatal na prestação de atendimento às famílias pobres, gerador das desigualdades sociais. 

Nossa posição é que o princípio da responsabilidade solidária entre família, sociedade e 

Estado na efetivação dos direitos de crianças e adolescentes aposto no ECA, serviu a esse 

intento, desresponsabilizando o Estado e sobrecarregando as famílias. Essas últimas, 

acreditamos, em muitos casos não são as culpadas pelas situações de “negligência”, por 

exemplo, sem vagas em creches municipais, como os pais podem trabalhar e prover 

alimentação e sustento adequado aos filhos?       

De acordo com as análises realizadas nesta tese, detectamos ainda que, em nome da 

proteção integral, os abusos contra essas famílias são perpetrados pelos três Poderes da 



 169  

República, pois entendemos que é a partir desse cenário que o Conselho Tutelar deve 

interferir, orquestrando a relação entre o púbico e o privado, buscando flexibilizar e minimizar 

os efeitos perversos da ação estatal seletiva, transposta para a legislação. Destacamos neste 

ponto a fala de um dos entrevistados, membro do Conselho Tutelar e ouvido na pesquisa 

empírica apresentada por Paula (2014), descrita no quarto capítulo deste trabalho, na qual o 

membro do Conselho Tutelar afirma que “a robotização do ECA pode gerar mais confusão”, 

referindo-se a um poder direito – normatizado – inaplicável aos casos concretos atendidos 

pelo órgão. Argumentamos que esse poder direito não representa a realidade da população em 

situação de pobreza, o exemplo aposto também no quarto capítulo desta tese é significativo, 

pois trouxe dados acerca da Lei Maria da Penha, indicando que a lei foi boa para as mulheres 

brancas, mas sua aplicação causou mortandade para mulheres negras.  

Para Foucault as transformações das estruturas de poder vigentes só poderão ser 

alcançadas através da contestação, e a conclusão a que chegamos é que a reação virá através 

do reforço das estruturas populares colocadas à disposição da população pela via legal, e que 

farão surgir um recomeço democrático. As relações e as disputas de poder são parte 

importante da engrenagem social, impulsionando mudanças, pois uma sociedade "sem 

relações de poder" só pode ser uma abstração, de acordo com a ótica foucaultiana.   

Concordamos com o argumento de que as famílias vulnerabilizadas pela pobreza no 

Brasil estão em uma posição de invisibilidade tamanha que não se sentem parte do Estado, 

por isso não possuem razões morais ou instrumentais para respeitar as leis, a formalidade do 

Direito não os alcança, pois ser invisível também resulta em uma falta de reação política e 

jurídica, impossibilitando pela via da luta social qualquer tipo de mudança.  

Apontamos ao longo da análise que o cotidiano social dessas famílias é de violência e 

exclusão, entretanto seria possível aproximar seu dia a dia ao mundo das leis? Admitimos que 

a resposta só será positiva quando essas pessoas tiverem voz e forem retiradas da 

marginalidade social, e isso se dará com a escolha de membros das próprias comunidades que 

levem sua demandas a um outro patamar, produzindo dados daquela realidade que subsidiem 

a escolha pública. E esse é o papel das instâncias de contrapoderes sociais, que romperão com 

o modelo de dominação possibilitando a insurgência de novos vínculos e laços comunitários 

para além das formas estatais de poder. Compactuamos com o argumento de que nesse 

“Estado Ampliado” os novos espaços de resistência garantirão a participação legitima da 

população e dos órgãos de controle social nas decisões governamentais, pois o poder estará 

mais fortalecido quando transcender o Estado e os modelos legais postos à disposição da 

população. 
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O poder tem existência própria e o Estado não é necessariamente seu centro nem 

origem, na concepção de Foucault, portanto, a partir da cogitação de que as leis e as políticas 

públicas poderão ser adotadas a favor ou contra os interesses da população, concluímos pela 

importância da luta social.  

As pesquisas empíricas apresentadas nesta tese, assim coma a análise do case do Rio 

de Janeiro, reforçaram a importância do conhecimento da práxis social do órgão, pois 

apontaram que o Conselheiro Tutelar se coloca como a figura de representante e autoridade 

local escolhida pelo voto direto, facultativo e distrital, e a votação maciça no período eleitoral 

unificado nacionalmente se justifica pelos motivos já apontados neste trabalho, e que 

retomamos para fins de conclusão.  

O primeiro é a confiança que a população local deposita no órgão como última ratio, 

pois os meios legais/estatais/institucionais postos à sua disposição para a solução de seus 

conflitos são repressivos e sancionadores. Concluímos que o poder direito que daí flui trata e 

julga seletivamente questões extremamente delicadas e de foro muito íntimo daquelas 

famílias. Pois como demonstrado nesta tese, a violência que permeia a vida dessa população é 

causadora de problemas sistêmicos, que vão desde crianças com dependência química, 

trabalho infantil, maus-tratos a violência doméstica e sexual. Entendemos que, o Conselho 

Tutelar nesses casos, deve ser o responsável por fortalecer o núcleo familiar e seus 

componentes, e evitar a retirada da criança de seu convívio, o melhor para a vida de toda a 

família é que estejam juntos para que assim consigam superar suas dificuldades, 

excepcionando, obviamente, os casos mais graves. Acreditamos que as funções legais de 

aconselhamento e encaminhamento à rede de serviços e atendimento dessas famílias por parte 

do órgão, apontam para a materialização do poder como direito protetivo. 

Julgamos que outro fator que leva o cidadão a comparecer a uma eleição facultativa, 

também já demonstrado ao longo deste trabalho, é o clientelismo associado a interesses 

eleitorais. A representação do Conselho Tutelar tem a sua imagem nacionalmente associada a 

cabos eleitorais para futuras candidaturas próprias ou a aliados políticos para cargos públicos 

eletivos. Ao trazer à análise pesquisas empíricas de diversas partes do país que discutem os 

Conselhos Tutelares, demonstramos que ainda hoje os interesses políticos nos rincões do 

Brasil e também nas capitais das metrópoles, corroem o interior do órgão, e esse poder como 

verdade se coloca muito fortemente, já que os interesses pessoais e políticos afetam a 

construção de um modelo democrático imparcial.  

Aderimos ao argumento de que a essência do Conselho Tutelar é de instância que deve 

possibilitar o exercício da cidadania ativa da comunidade pela qual foi eleito, contribuindo 
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decisivamente para o desenvolvimento pessoal e social das famílias daquela localidade. 

Pensar na postura do Conselho Tutelar perante a cidadania é cotejar seus reflexos com a 

formação histórica nacional, construída através da concessão pelos governantes de direitos à 

população, e que eram vistos não como uma conquista, mas como um favor em troca de 

gratidão e lealdade partidária, se refletindo até os dias de hoje. Por via de consequência, 

argumentamos, essa realidade também se aplica ao Conselho Tutelar como instância de 

participação popular politizada.  

Na perspectiva foucaultiana os efeitos da verdade decorrem da dinâmica social, e 

acreditamos que essas representações da realidade se conformam em institucionais. Assim, 

acolhemos a ideia de que tanto os Poderes Legislativo e Executivo quanto o Poder Judiciário, 

estão impregnados pela visão de que o Conselheiro Tutelar está corrompido pela politicagem, 

formatando um poder como verdade reativo e desconfiado, que se materializa em um poder 

como direito de igual teor. Essa conclusão é reforçada pelo fato de que os membros do 

Conselho Tutelar não são convocados para as discussões que envolvem as políticas públicas 

voltadas para crianças e adolescentes, especialmente quando envolvem alocação de recursos 

financeiros e fluxos operacionais de atendimento. Entendemos que a elegibilidade traz 

questões típicas do jogo democrático, permeado por ideologias e partidos políticos, fato que 

por si só não deveria ser capaz de inverter o objetivo pelo qual o órgão foi criado. 

Mais um fator que reputamos relevante, e que já foi apontado nas pesquisas empíricas 

trazidas à análise, é que o órgão é formado muitas vezes por lideranças comunitárias locais, e 

que reproduzem os modos de sociabilidade daquele grupo para gerar pertencimento, 

mediando e buscando soluções para casos em que os meios legais postos à disposição do 

cidadão causariam re-vitimização, pois nas comunidades vigora o “Direito de Pasárgada”. 

Entendemos que como parte daquele grupo social, a visão do Conselho Tutelar é autêntica, 

em conformidade com o poder verdade ali produzido, com a clareza de que as situações de 

“negligência” são causadas pela pobreza, diferentemente das percepções dos agentes estatais, 

que as veem como incompetência familiar.  

Reconhecemos, a partir das reflexões postas nesta tese, que a soma desses fatores leva 

o gestor local e o Poder Judiciário a manifestarem um poder como verdade discriminatório, 

que desrespeita as medidas impostas pelo Conselho Tutelar, buscando este último soluções 

criminalizadoras das famílias e individualizadoras da violência, contribuindo, desta forma, 

para o agravamento das consequências estruturais postas – a desigualdade social e a privação 

de direitos.  
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Por conta dos argumentos expostos ao longo deste trabalho, aderimos ao 

posicionamento de que, não obstante, apesar de representar a verdade daquela comunidade, 

quando em contato com os demais atores do SGD, especialmente o Poder Judiciário, o 

Conselho Tutelar passa a reproduzir o poder verdade menorista, sendo contaminado pela 

cultura jurídica e agindo em nome da situação irregular. A partir da categoria foucaultiana de 

governamentalidade, nessas condições, o órgão exercerá sua faceta de espaço de produção do 

governo de crianças e adolescentes, como dispositivo que visa normalizar a infância, 

característica da Teoria da Situação Irregular.  

A conclusão que se chega nesta tese é que o exercício ambíguo do poder não permite 

ao Conselho Tutelar alcançar seu objetivo de órgão protetor de direitos de crianças e 

adolescentes, comprovando-se neste trabalho que o órgão não se manteve fiel à gênese pela 

qual foi criado, de perpetuar e aplicar o poder como verdade protetivo nascido nos 

movimentos sociais de base. Apontamos que suas ações são dúbias, ora se concentram na 

direção da proteção, ora na da regulação dos comportamentos e das condutas individuais de 

crianças e adolescentes, aplicando os dois paradigmas conceituais que informam o Direito da 

Criança e do Adolescente.  

O desfecho argumentativo a qual esta tese chega, é que o Conselho Tutelar como 

instância popular organizada ainda não possui identidade nem força institucional suficiente 

para superar o menorismo nas práticas dos atores do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) e 

se colocar como protagonista do mesmo.     

Alegamos, de acordo com as análises produzidas, que o reforço legal pela atuação 

contenciosa por parte do órgão, incialmente concebido para ser articulador e mediador das 

políticas para a infância, gera efeitos negativos, pois ao aproximá-lo de uma atuação 

“judicializante”, em última instância, o afasta do poder como verdade em sentido protetivo. 

Entendemos que as resoluções do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA) definidoras de atribuições coercitivas ao Conselho Tutelar, caminham nessa 

perspectiva, descaracterizando as ações de um órgão que por essência tem posição 

institucional intermediária entre as estruturas formais de poder político e a sociedade civil. 

Acreditamos que as ações intentadas pelo governo federal indicam uma correção nos 

rumos nas políticas públicas voltadas para a proteção de crianças e adolescentes no Brasil, 

com a inclusão da pauta dos Conselhos Tutelares na agenda e principalmente no orçamento 

púbico, mas ainda há pontos que precisam ser remediados, no que diz respeito à 

normatividade e à institucionalidade em âmbito estadual e local, especialmente nos 

municípios.   
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Ao longo desta tese, as pesquisas empíricas apresentadas que objetivaram analisar a 

práxis, nos possibilitaram constatar que, por fazerem parte de um movimento de contestação 

estatal, o poder público não instrumentaliza o Conselho Tutelar de modo que sua atuação 

política seja fortalecida, impossibilitando a prática política típica de contrapoderes sociais. Os 

gestores públicos municipais rechaçam o papel transformador do órgão na engrenagem 

sociopolítica, sendo o mesmo impedido, através de estratégias de poder e dominação a 

exercerem seu caráter protetivo.  

Portanto, julgamos que a mudança do paradigma normativo-institucional menorista 

para protetivo transcende os modelos legais, pois envolvem uma mudança cultural, 

especialmente por parte daquelas forças que se chocam e contrapõem à efetivação dos direitos 

de crianças e adolescentes.   

Concluímos que são inúmeras as questões que levam ao cenário apontado neste 

trabalho, como a inexistência de uma politica de prevenção dos efeitos perversos da violência 

até a insuficiência da rede de atendimento e serviços de crianças e adolescentes. Entretanto, 

defendemos que os avanços virão a partir da ênfase em processos formativos emancipadores 

que privilegiem as trajetórias de vida e a realidade das comunidades atendidas pelos 

Conselhos Tutelares deste Brasil, dando início a um processo de transformação cultural para a 

efetivação das normas contidas no ECA.    

Concebemos ainda que a consolidação da proteção integral é possível no Brasil, e esta 

tese tem o condão de ser um contraponto crítico para as questões debatidas nos cursos de pós-

graduação stricto sensu jurídicos. Foi possível verificar também que o Direito estuda pouco os 

Conselhos Tutelares, sendo emergente o aprofundamento de pesquisas e debates críticos 

acerca de sua descrição, identificação como categoria jurídica e análises em torno de sua 

implementação, além do seu papel nas políticas públicas de proteção para crianças e 

adolescentes.  

Assim, entendemos que as pesquisas no campo do Direito devem abandonar as 

premissas tradicionalistas e contemplar a problematização das autênticas demandas populares, 

através da reorientação do seu olhar, privilegiando o estudo para uma melhor compreensão e 

fortalecimento da institucionalidade dos espaços de representação popular. A produção do 

conhecimento jurídico deve ser acessível e útil à democracia, contribuindo de forma 

atualizada e propositiva com os fenômenos sociais, reduzindo o hiato entre o mundo das leis e 

o mundo real, desencastelando o saber do profissional jurídico. Nesse sentido, esta tese busca 

ser instrumento que provoque a reflexão do operador do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), e que seja um eficaz vetor de transformação social.  
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