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A existência, porque humana, não pode ser 
muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se 
de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, 
com que os homens transformam o mundo. 
Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é 
modifica-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, 
se volta problematizando aos sujeitos 
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. 
Não é no silêncio que os homens se fazem, mas 
na palavra, no trabalho, na ação-reflexão.  
 

Paulo Freire – Pedagogia do Oprimido 
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 RESUMO 
 

 

O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, enquanto mecanismo 

composto por instituições com natureza democrática, representativa e/ou participativa, 

dependerá sua eficiência e efetividade da experiência vivificada institucionalmente no agir em 

conjunto (ação política), possibilitada apenas no interior de uma rede de controle social da 

política pública. Fazendo parte do Sistema de Garantia de Direitos, com poder decisório, estão 

o Juiz da Infância e Juventude (Poder Judiciário) e o Conselho Tutelar (Poder Executivo). 

Considerando que apenas o Conselho Tutelar, cujo mecanismo de composição ocorre através 

da eleição, possui a insurgência da dimensão política, entendemos que esta constitui, junto 

com as dimensões jurídica e eleitoral, a possibilidade de legitimação no Sistema de Garantia 

enquanto defensor da liberdade infanto-juvenil. À luz do pensamento de Hannah Arendt, 

analisamos a legitimidade concebida como produto de uma efetividade realizada através de 

um agir em conjunto, onde a liberdade e o espaço público são institucionalizados e o poder e a 

autoridade são exercidos de forma dialógica e não violenta. Nossa pesquisa de campo, 

realizada nos municípios pernambucanos de Gravatá, Serra Talhada e Recife, foi orientada 

pela construção de indicadores que revelassem a dinâmica dessa tríplice dimensão da 

legitimidade. Utilizamos como principais instrumentos de coleta de dados a pesquisa 

documental e entrevistas a conselheiros tutelares atuais e anteriores, a promotores e juizes da 

infância. Temos, assim, como resultado da investigação de nossa hipótese – embora não 

conclusivo, porém indicativo das complexas relações ainda a perscrutar – que a aparente 

configuração legítima dos conselhos tutelares, fundada em sua organização formal, jurídica e 

eleitoral, sugere que a ausência de ação política, entendida como o agir em conjunto, implica 

em crise de legitimidade e ameaça a integridade de todo o sistema. 

 

Palavras-chave: Conselho Tutelar – Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente – Legitimidade – Teoria Política de Hannah Arendt. 



ABSTRACT 
 

 

 
 

The Child and Adolescent Assurance System of Rights, as a mechanism composed by 

institutions with a democratic, representative and/or participative background will base its 

efficiency and effectiveness on the experience lived institutionally in the collective acting 

(political action), only allowed by the interior of a social control network of public policy. As 

a part of the Assurance System of Rights, with power of decision, are the Judge of Childhood 

and Youth (Judiciary Power) and the Tutelary Council (Executive Power). Considering that 

only the Tutelary Council, whose mechanisms of composition occur through elections, has the 

insurgency of the political dimension, we comprehend that it constitutes, along with the 

juridical and electoral dimensions, the possibility of legitimacy of the Assurance System as 

the defender of the childhood-youthful freedom. Under the light of Hannah Arendt’s theory, 

we analyze the legitimacy conceived as the product of an achieved effectiveness through a 

collective way of acting, where freedom and public space are institutionalized and the power 

and authority are carried through in a dialogical and non-violent way. Our field research, 

carried through in the cities of Gravatá, Serra Talhada and Recife, in the state of Pernambuco, 

was guided by the construction of pointers that revealed the dynamics of this three-sided 

dimension of legitimacy. We used as main instruments of collection of data, documentary 

research and interviews with current and previous members of the Tutelary Council and 

prosecutors and judges of this area. As the result of the investigation of our hypothesis - 

although not conclusive, but indicative of complex relations still needing more investigation – 

that the apparent legitimate configuration of the tutelary councils, based on its formal, 

juridical and electoral organization, suggests that the absence of political action, 

comprehended as the collective acting, implies in a legitimacy crisis and threats the integrity 

of the entire system. 

 

Key-words: Legitimacy – Tutelary Council – Child and Adolescent Assurance System of 

Rights – Hannah Arendt’s Political Theory. 
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Introdução 
 

 

 

 

 

 

 

 

A legitimidade, na teoria política de Hannah Arendt, está além da aparência da 

mera legalidade. Ela se estabelece na efetividade das instituições. Assim, para Hannah 

Arendt, a legitimidade decorre de um conjunto de valores: da ação realizada em conjunto; no 

espaço público onde liberdade, poder e autoridade são institucionalizados e vivenciados em 

uma estrutura plural (conselhos) e dialógica, preservando a sua natureza política. A política e 

a liberdade, assim, estão no domínio da experiência e da ação. 

 

A liberdade necessita do agir conjunto em uma fundação (espaço público 

institucionalizado) que legitima o poder. Os conselhos possuem como características serem 

órgãos participativos, autônomos, compostos por cidadãos com poder de deliberar e de 

executar, gozando de legitimidade. Arendt identifica como importante variável dessa 

legitimidade a celebração de alianças, a busca incessante pelo consenso. Isto a leva a afirmar 

que o poder legítimo é comunicacional e dialógico. O poder, para Hannah Arendt, é um 

recurso gerado pela capacidade política de produzir consenso e engajamento participativo. 

Enquanto a autoridade pressupõe obediência sem violência, forjada em um processo longo de 

consenso político que, por sua vez, surge da participação ativa nos assuntos de interesse 

público.  

 

Através do diálogo com a teoria política de Hannah Arendt, nos foi possível 

construir o conhecimento acerca das limitações e perspectivas a uma legitimidade 

institucional dos conselhos tutelares. Essa dinâmica de legitimação, que implica 

necessariamente na efetividade da garantia dos direitos das crianças e adolescentes, dentro de 

um sistema de controles mútuos (accountability), constituiu o objeto do estudo que ora 

apresentamos. 
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Para uma compreensão harmoniosa das idéias que pretendemos demonstrar aqui, 

procuramos organizar nossa exposição de maneira a ir construindo gradativamente uma 

percepção acerca da dinâmica observada nos conselhos tutelares dos municípios 

pernambucanos: Recife, Gravatá e Serra Talhada. 

 

No primeiro capítulo, resgatamos os aspectos históricos e culturais que perpassam a 

representação dos direitos de cidadania da infância e da adolescência, percorrendo o caminho 

que vai da visão acerca dos “menores” – objeto da institucionalização compulsória num 

sistema jurisdicional de controle das situações irregulares – até a ruptura conceitual e 

metodológica ensejada com o paradigma da proteção integral. Abordamos, então, a concepção 

de Sistema de Garantia de Direitos da criança e do adolescente e, dentro dele, a função dos 

conselhos tutelares no desempenho da ação política de controle democrático de sua 

efetividade, em conformidade com os preceitos legais. 

 

Argumentamos, desde esse primeiro momento da exposição, sobre a natureza do 

poder decisório e fiscalizador dos conselhos tutelares e suas possibilidades de atuar como um 

mecanismo de accountability dentro de um modelo de democracia participativa desenhado na 

Constituição Federal de 1988 e ratificado na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Destacamos aí os riscos e tendências de uma crise de 

legitimidade e conseqüente ameaça à efetividade do princípio da proteção integral das 

crianças e adolescentes, considerando a necessária complementaridade de três dimensões 

inerentes ao processo de legitimação, quais sejam: a legitimidade jurídica, a legitimidade 

eleitoral e, principalmente, a legitimidade política. 

 

No segundo capítulo, buscamos estabelecer um diálogo entre a teoria política de 

Hannah Arendt e a trajetória do movimento pela cidadania infanto-juvenil, no Brasil, para 

que, a partir da compreensão das categorias ação conjunta, espaço público, liberdade, poder, 

autoridade e pluralidade – construídas pela via do método fenomenológico (fenomenologia 

política de Hannah Arendt) – pudéssemos prosseguir com a análise da legitimidade dos 

conselhos tutelares, identificando os problemas que tendencialmente induzem a uma crise de 

legitimidade na fundação do novo.  
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É no terceiro capítulo que vamos apresentar os resultados da pesquisa empírica que 

realizamos junto aos conselhos tutelares da pequena amostra de municípios pernambucanos. 

Na análise das informações coletadas durante a pesquisa de campo, agrupamo-las em tópicos, 

segundo os indicadores vinculados a cada variável ou dimensão da legitimidade estudada. 

 

A legitimidade dos conselhos tutelares no Sistema de Garantia de Direitos é, por fim, 

analisada enquanto espaço de liberdade e no quarto e último capítulo. 

 

Chegaremos, enfim, às considerações, onde pontuaremos os principais aspectos 

levantados no trabalho de investigação de nossa hipótese de pesquisa. Apontamos, ainda que 

não conclusivamente, que a aparente configuração legítima dos conselhos tutelares, fundada 

em sua organização formal, jurídica e eleitoral, sugere que a ausência de ação política, 

entendida como o agir em conjunto, implica em crise de legitimidade e ameaça a integridade 

de todo o sistema. 

 

Em razão das limitações do estudo proposto e desenvolvido – cujo mérito e 

relevância, esperamos, esteja no desvelamento da condição sócio-política dos conselheiros 

tutelares –, o conhecimento ora construído sugere e indica que ainda há um esforço teórico-

metodológico a ser prosseguido, no sentido de se perscrutar com maior acuidade as 

complexas relações institucionais e sociais que envolvem o paradigma da proteção integral 

das crianças e adolescentes. Este aqui é só um começo. 



Capítulo I 

Sistema de Garantia de Direitos da Infância e Juventude 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. De Menor a Criança: a conquista do direito de ter direitos 

 

 

Para além de mera acepção lingüística ou etimológica, a distinção entre criança e 

menor deita raízes históricas, sendo reflexo da (eterna) desigualdade existente na sociedade 

brasileira. A maneira como nos organizamos para proteger as crianças e os adolescentes varia 

no tempo e no espaço. Na sociedade moderna, porém, estamos mais aparelhados 

intelectualmente para entender a importância e as implicações para o indivíduo de vivenciar 

um estágio do desenvolvimento humano denominado infância1. 

 

Constitui nosso objetivo, neste capítulo, analisar as distinções e dimensões sócio-

jurídicas e políticas do ser humano criança enquanto “menor”, sem direitos, em confronto 

com o status de cidadania do ser humano criança, sujeito de direitos, vislumbrando refletir 

sobre a importância do momento de ruptura2 da tradição brasileira em relação aos direitos 

infanto-juvenis, a partir da compreensão desta tradição. Para atingir tal fim, investigaremos, 

através dos aspectos históricos e jurídicos (legislação), o sentido da palavra e da condição de 

menor (tradicionalmente considerado sem direito a ter direito), sendo um dos fatores que 

dificultam a efetividade dos direitos civis garantidos na Constituição e nas leis. 
                                                
1 Conforme pondera Samuel Pfromm Netto “O que hoje sabemos sobre processos básicos de natureza 

psicológica nos primeiros anos de vida humana, sobre fatores que contribuem para retardar ou causar danos 
ao desenvolvimento, sobre riscos, distúrbios, anomalias e dificuldades que geram uma infância infeliz e 
prenunciam conflitos e problemas sérios na futura pessoa adulta, é mais do que suficiente para justificar a 
compreensão do caráter fundamental dos chamados “anos formativos” que em média, correspondem aos dois 
primeiros decênios de vida” (In CURY, Munir. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. São Paulo: 
Malheiros, 1992,  p. 15). 

2  Ainda que, pragmaticamente, apenas no aspecto jurídico, com a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990). 
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Tal proceder adquire relevância, pois, possibilita compreender, axiologicamente, os 

fundamentos subjetivos que norteiam as ações dos órgãos componentes do Sistema de 

Garantia de Direitos da infância e juventude.  

 

Historicamente, a compreensão do significado da infância como um direito subjetivo 

do ser humano em desenvolvimento, ou mesmo a sua existência, é algo recente. No mundo 

antigo e medieval, segundo Philippe Àries3, talvez simplesmente não houvesse lugar para a 

infância, ou a crueza da realidade estava a obstruir a visibilidade desta condição. 

 

A partir da análise de pinturas e outras manifestações artísticas e literárias do século 

XI ao XIX, Àries retrata o lento caminhar na construção da percepção da infância. No século 

XI, com a representação da criança como um adulto deformado até a representação de tipos 

de crianças mais próximos do sentimento moderno. No século XII, a influência da doutrina 

cristã levou os artistas a identificarem elementos de afetividade na representação do Menino 

Jesus e sua mãe.4 

 

A doutrina cristã fundamentada no valor da pessoa humana5 constitui uma ruptura com 

padrões de comportamento e a criança, até então tratada com indiferença, passa a ocupar um 

espaço na família, sendo retratada nas artes, como símbolo de inocência e pureza. Entretanto, 

a percepção social (comunidade política) da criança e do adolescente como seres humanos 

incompletos e, portanto, imperfeitos moldou a significância política e jurídica ao longo do 

tempo e do espaço.  

                                                
3 ÁRIES, Philippe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: Ltc, 1981, p. 17. 
4  Áries esclarece: “No início, Jesus era, como as outras crianças, uma redução do adulto: um pequeno Deus-

padre majestoso, apresentado pela Theotókos. A evolução em direção a uma representação mais realista e 
mais sentimental da criança começaria muito cedo na pintura: numa miniatura da segunda metade do século 
XII, Jesus em pé veste uma camisa leve, quase transparente, tem os dois braços em torno do pescoço de sua 
mãe e aninha em seu colo, com o rosto colado ao dela. Com a maternidade da Virgem, a tenra infância 
ingressou no mundo das representações. No século XIII, ela inspirou outras cenas familiares. Na Bíblia 
Moralizada de São Luís, encontramos cenas de família em que os pais estão cercados por seus filhos, com o 
mesmo acento de ternura do jubé de Cahartres; por exemplo, num retrato de família Moisés, o marido e a 
mulher dão as mãos, enquanto as crianças (homenzinhos) que os cercam estendem a mão para a mãe. Esses 
casos, porém, eram raros: o sentimento encantador da tenra infância permaneceu limitado ao Menino Jesus 
até o século XIV, quando, como sabemos, a arte italiana contribuiu para desenvolve-lo e expandi-lo.” 
(ÁRIES, Philippe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: Ltc, 1981, p. 19). 

5 Neste sentido, evidencia Miguel Reale: “Da doutrina cristã resulta que o homem é por si só um valor digno do 
mais alto respeito e que, pelo simples fato de sermos homens, independentemente de qualquer ligação de 
ordem política e jurídica, somos possuidores de um núcleo indestrutível de prerrogativas que o Estado não 
pode deixar de reconhecer. Destarte, a primeira conseqüência do triunfo do Cristianismo foi relativa ao valor 
da pessoa humana.” (REALE, Miguel. Questões de Direito Público. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 4.) 
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Uma instituição que colaborou com essas transformações, segundo Àries, foi a escola, 

inicialmente prorrogando a infância, que durava dos cinco aos sete primeiros anos para os dez 

anos de vida, dando, por conseguinte, visibilidade à fase da adolescência até então 

imperceptível. A escolarização não era um monopólio de uma determinada classe, nem 

tampouco era “ destinada à educação da infância”: era uma espécie de “ escola medieval 

destinada à educação de clérigos” (jovens o u velhos).  

 

O rigoroso controle disciplinar dos alunos, no século XVII, favoreceu a construção de 

melhores condições de uma educação rigorosa, a tal ponto que a instituição ideal do século 

XIX seria o internato, quer fosse um liceu, um pequeno seminário, um colégio religioso ou 

uma escola normal. No entanto, para aquelas crianças cujos pais não tinham condição de arcar 

com os custos de uma educação em tempo integral foi negado “ o privilégio do ensino longo e 

clássico, e [condenado] o povo a um ensino inferior, exclusivamente prático”. 6 

 

A escola passa a ser a instituição que estabelece e aprofunda a diferença entre a 

criança rica e a pobre. Remanesce do passado, por conseguinte, a exclusão da cidadania (dos 

menos favorecidos economicamente e, no nosso caso, particularmente de crianças e de 

adolescentes). A igualdade é violada pelos costumes sociais e recepcionada pela lei, 

norteando uma educação que segrega e não liberta.  

 

Em tempos coloniais, a sociedade brasileira chegou a identificar uma fase da infância 

onde a criança, como afirmou Gilberto Freyre, entre os seis a dez anos era considerada 

“menino -diabo”. 7 Naquele período, a escravidão transformava crianças em objetos. Os filhos 

dos escravos, crianças cativas, às vezes, a partir dos quatro anos eram adestradas e aos doze 

                                                
6 ÁRIES, Philippe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: Ltc, 1981, p. 20. 
7 Neste sentido, assim descreve Freyre o menino no Brasil patriarcal: “(...) enquanto considerado menino – foi 

sempre criatura conservada a grande distância do homem. (...) Até certa idade, era idealizado em extremo. 
Identificado com os próprios anjos do céu. (...) Mas essa adoração pelo menino era antes dele chegar à idade 
teológica da razão. Dos seis ou sete anos aos dez, ele passava a menino diabo. Criatura estranha que não 
comia na mesa, nem participava de modo nenhum da conversa de gente grande. Tratado de resto. Cabeça 
raspada: os cachos do tempo de anjo guardados pela mãe sentimental no fundo da gaveta da cômoda ou 
oferecidos ao Senhor dos Passos para a cabeleira de dia de procissão. E porque se supunha essa criatura 
estranha, cheia de instinto de todos os pecados, com a tendência para a preguiça e a malícia, seu corpo era o 
mais castigado dentro da casa. Depois do corpo do escravo, naturalmente. Depois do corpo do moleque leva 
pancada, que às vezes apanhava por ele e pelo menino branco. (...) [Era] Castigado por uma sociedade de 
adultos em que o domínio sobre o escravo desenvolvia, junto com as responsabilidades de mando absoluto, o 
gosto de judiar também com o menino.” (FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mocambos: decadência do 
patriarcado e desenvolvimento do urbano. São Paulo: Global, 2004, pp. 178-179. 
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anos eram consideradas adultas e “ começavam a trazer a profissão no seu sobrenome: Chico 

Roça, João Pastor, Ana Mucama”. 8  

 

Na guerra do Paraguai (de 1864 a 1870), crianças com idade entre nove e doze anos 

foram convocadas e enviadas para frente de batalha.9 Analisando este fato, podemos ressaltar 

duas ordens de consideração: a primeira é a identificação de crianças e adolescentes em 

situação economicamente desfavorável tratados como adultos imperfeitos (iguais na 

responsabilidade, diferentes nos direitos). Ocorre que este comportamento foi inicialmente 

identificado por Àries, através de suas pesquisas em crianças do século XI; houve, portanto, a 

tradição deste comportamento. A segunda diz respeito ao locupletamento do estado de  guerra 

para expor ao risco extremo de morte crianças e adolescentes oriundos de determinado 

segmento (“inferior”) da população.  

 

Em decorrência da industrialização, houve um aumento expressivo da população de 

São Paulo, no período de 1870 a 1907.10 Sem infraestrutura, a cidade tornou-se um local ideal 

para “ pestes e epidemias que se alastravam, beneficiadas pela ausência de condições mínimas 

de salubridade e saneamento”. 11 Em estado de constante carência e aguda miséria, crianças e 

adolescentes ingressam no trabalho infantil.  

 

Desde a abolição da escravatura, no final do século XIX, segundo Haim Grunspun, 

teve início uma polêmica acerca do trabalho infantil. Em decorrência da crise econômica e 

com o desemprego de adultos, levou-se à utilização de crianças como mão-de-obra barata, 

independentemente de sua etnia, pois, as crianças brancas também eram compulsoriamente 

retiradas da área urbana para o trabalho nas fazendas.12 O cotidiano cruel das crianças 

                                                
8 GÓES, José Roberto de, Crianças Escravas, Crianças dos Escravos. In DEL PRIORE, Mary. História das 

Crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2004, p. 184. 
9 Conforme salienta Renato Venâncio: “Embora a cor dos meninos não seja indicada, é possível que algumas 

crianças fossem filhas de escravas; de certa maneira, a ausência de sobrenomes é um indicador desse tipo de 
recrutamento”. (VENÂNCIO, Renato Pinto. Os Aprendizes da Guerra. In DEL PRIORE, Mary. História das 
Crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2004, p. 207) 

10 Oportuno considerar que São Paulo estava “ com cerca de trinta mil habitantes em 1870, passaria a abrigar 
uma população de 286 mil habitantes em 1907”. (SANTOS, Marco Antonio Cabral dos. Criança e 
Criminalidade no Início do Século. In DEL PRIORE, Mary. História das Crianças no Brasil. São Paulo: 
Contexto, 2004, p. 212) 

11 Idem,ibidem, p.  212. 
12 Acerca da história do trabalho infantil no Brasil, Grunspun resalta: “Antes as crianças sempre foram 

exploradas, mas como a escravatura cobria o trabalho com adultos e crianças, as crianças órfãs e pobres eram 
recrutadas para o trabalho das fazendas e das casas grandes dos ‘senhores’, onde eram exploradas e abusadas, 
mais do que os filhos dos escravos que valiam dinheiro e estas não valiam. “Antes da extinção da escravatura 
nenhuma criança recebia algum ganho pelo trabalho que executava. Com a massa de escravos livres sem 
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operárias nas fábricas e oficinas13 levou o Governo Provisório a regulamentar, através do 

Decreto 1.313, de 17 de janeiro de 1891, o trabalho dos menores nas fábricas da capital 

federal, esta Lei jamais foi cumprida.14 Neste contexto, o agravamento das tensões sociais 

levou a um aumento do número de crimes praticados por adultos e crianças.15 

 

Este cenário tornou-se propício para o crescimento do número de crianças 

abandonadas e delinqüentes16, sendo a vadiagem17 a infração de maior incidência. A medida 

aplicada indiscriminadamente era a internação18, desde que o suspeito não conseguisse 

comprovar a sua ocupação19. Através da coerção legal, arrebanhavam-se milhares de crianças 

                                                                                                                                                   
trabalho, as famílias não conseguiam sustentar seus filhos e muitos dos filhos das escravas não tinham pai 
conhecido e ficavam pelas ruas. A crise econômica que avassalou o País na época, desempregou as famílias 
dos brancos e seus filhos também ficavam à deriva. A sociedade no fim do século se preocupava mais com a 
criminalidade infantil, na procura de soluções para o problema do menor abandonado e/ou delinqüente. A 
experiência da escravidão havia demonstrado que a criança era mão-de-obra mais dócil, mais barata e com 
maior facilidade de adaptação ao trabalho.” GRUNSPUN, Haim. O Trabalho das Crianças e do Adolescente. 
São Paulo: Ltc, 2000, p. 51 (grifo nosso). 

13 MOURA, Esmeralda Blanco Bolsonaro de. Crianças Operárias na Recém-Industrializada São Paulo. In DEL 
PRIORE, Mary. História das Crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2004, p. 259. 

14 SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Décadas de Espanto e uma Apologia Democrática. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1998, p. 72. 

15  Segundo relatório apresentados pelo chefe de polícia da capital ao secretário da justiça e segurança pública 
(1904-1906) “ A natureza dos crimes cometidos por menores era muito diversa daqueles cometidos por 
adultos, de modo que entre 1904 e 1906, 40% das prisões de menores foram motivadas por “desordens”, 20% 
por “vadiagem”, 17% por embriaguez e 16% por furto ou roubo. Se comparados com os índices de 
criminalidade adulta teremos: 93,1% dos homicídios foram cometidos por adultos, e somente 6,9% por 
menores, indicando a diversidade do tipo de atividades ilícitas entre ambas as faixas etárias. As estatísticas 
mostram que os menores eram responsáveis neste período por: 22% das desordens, 22% das vadiagens, 26% 
da gatunagem, 27% dos furtos e roubos, 20% dos defloramentos e 15% dos ferimentos”. (SANTOS, Marco 
Antonio Cabral dos. Criança e Criminalidade no Início do Século. In DEL PRIORE, Mary. História das 
Crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2004, p. 214.) 

16 Neste sentido artigo publicado no Jornal “O Movimento” de São Manoel Estado de São Paulo, em 01/02/1925 
por Joaquim Candido Azevedo Marques, juiz de direito daquela comarca.–. “ Oxalá, dest’arte, não sejamos 
mais, daqui a uns annos, testemunhas compungidas desse especaulo doloroso que se observa 
quotidianamente, por toda parte, aqui como em outros centros, de menores abandonados, girovagando ao léo, 
pelas vias e logradouros publicos; arrastados ao sabor traiçoeiro da onda das ruas; almas cândidas, puras, a 
se plasmarem, emtanto, nesse cadinho immundo da todos os vicios, presas imbélles do barathro da propria 
inexperiencia; muita vez commettendo tropelias, tumultos, damnos; importunando o nosso socego e as nossas 
occupações com pendinchar constante de uma mendicidade duvidosa ou manifestamente indébita, ou com 
solicitações outras, de pura vadiagem ou abandono; quando não delinqüindo, positivamente, contra a 
propriedade alheia, ou contra a moralidade publica!” (MARQUES, Joaquim Candido de Azevedo. Menores 
Abandonados e Delinqüentes. São Paulo: Saraiva, 1925, p. 14). 

17 Previsto no Código Penal art. 399 e 400. 
18 Segundo a Lei federal 4.242 de 5 de janeiro de 1921 no seu o menor “ que contar  mais de 14 e menos de 18 

annos” (§20) em conformidade com a Lei duas hipóteses su rgem a primeira: “ Si o menor for abandonado, 
moralmente pervertido, ou estiver em perigo de o ser, a autoridade o internará em uma escola de reforma, 
por todo o tempo necessário á sua educação, que poderá ser de tres annos, no mínimo, e de sete annos, no 
maximo” (§21) e a segunda: “ Si o menor não for abandonado nem moralmente pervertido, nem precisar de 
tratamento especial, a autoridade, si o julgar culpado, o recolherá a uma escola de reforma pelo prazo de um 
a cinco annos”. (MARQUES, Joaquim Candido Azeve do. Menores Abandonados e Delinqüentes. São Paulo: 
Saraiva, 1925, p. 98.) 

19 “A correção que o Estado lhes imputava passava necessariamente pela pedagogia do trabalho. Em seu relatório 
de 1904, o chefe de polícia Antonio de Godoy defendia: ‘a pena específica da vagabundagem é 
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para o trabalho escravo nas indústrias. A absurda lógica kafkiana20 erigida à condição de 

lógica jurídica propugnava: quem não estava sucumbindo no martírio do trabalho infantil era 

qualificado como vadio e, por conseguinte, um infrator.  

 

Vislumbrando proteger as crianças, reduzir a delinqüência e o estado de abandono, a 

lei, ao unir poder e injustiça estava matando o mesmo espírito que alegava estar cultivando, 

uma vez que aceitava como ponto de partida o argumento de “ uma delinqüência latente nas 

pessoas pobres”  21 e uma honestidade manifesta nas pessoas mais abastadas economicamente.   

 

O Direito, enquanto instrumento de controle e mudança, é fenômeno social; portanto, 

“ o fato jurídico revela um alto índice de socialização entre os fenômenos normativos”. 22 

Através das leis, pode-se entender e revelar um vivo sentimento da realidade, e das 

necessidades sociais que se manifestam em cada período histórico.23 Mesmo levando em 

consideração que o Estado nem sempre utiliza o Direito visando superar contradições sociais 

e sim mantê-las em condição de latência, ainda assim, as leis são indicadores importantes dos 

valores socialmente aceitos pela sociedade. 

 

A sistematização das leis relativas a menores veio com a República através de três 

diplomas legais, sendo o primeiro denominado Consolidação das Leis de Assistência e 

Proteção a Menores24, o segundo, Código de Menores25 e o terceiro, Estatuto da Criança e do 

Adolescente26.  

 

Ao longo de décadas (1921 até 1990), apesar das grandes transformações, as 

legislações refletem uma sociedade ávida pelo aprimoramento de um modelo de controle 
                                                                                                                                                   

incontestavelmente o trabalho coato. E é a pena específica, porque realiza completamente as duas funções que 
lhe incumbem: tem eficácia intimidativa, porque o vagabundo prefere o trabalho à fome; tem poder 
regenerativo, porque, submetido ao regime das colônias agrícolas ou das oficinas, os vagabundos corrigíveis 
aprendem a conhecer e a prezar as vantagens do trabalho voluntariamente aceito.” (SANTOS, Marco Antonio 
Cabral dos. Criança e Criminalidade no Início do Século. In DEL PRIORE, Mary. História das Crianças no 
Brasil. São Paulo: Contexto, 2004, p. 222.) 

20 A expressão kafkiana, utilizada como adjetivo, encontra seu sentido nas obras de Franz Kafka caracterizada 
pelo absurdo como lógica da vida, a burocracia transformada em pesadelo e um sentimento de culpa antes de 
qualquer motivo. 

21 MENDEZ, Emílio Garcia; COSTA, Antônio Carlos Gomes da. Das Necessidades aos Direitos. São Paulo: 
Malheiros, 1994, p. 32. 

22 SOUTO, Cláudio. Teoria Sociológica do Direito e Prática Farense. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 1978, p. 17. 

23 LESSA, Pedro. Estudos de Filosofia do Direito. Campinas: Bookseller, 2000,  p. 289. 
24 Decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927. 
25 Lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979. 
26 Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 
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social baseado na diferença e não na igualdade, onde crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social são rotulados como menores (em situação irregular) e confinados em 

instituições de internação. Sendo, por conseguinte, discriminados e colocados numa posição 

mais humilhante que aquela onde se encontravam expostas pela desigualdade social, pois, a 

legislação instituía a segregação através da “ construção de uma categoria de indivíduos 

débeis para quem a proteção, muito mais que constituir um direito, consiste numa 

imposição”. 27 

 

A construção da categoria sociológica denominada menor não condiz apenas com uma 

dimensão jurídica de criação de uma jurisdição separada dos adultos. Trata-se da utilização de 

um instrumento jurídico para retirar de uma parcela da população (crianças e jovens pobres) 

seus direitos e garantias fundamentais necessárias para sua existência num Estado de 

Direito.28 Conforme salienta Emílio Garcia Mendez, “ a doutrina da situação irregular não se 

dirige ao conjunto da população infanto-juvenil, mas apenas aos menores em situação 

irregular”. 29 

 

O Estado, ao institucionalizar a diferença entre criança e menor, como uma questão 

meramente jurídica e não política, retira-se do centro de responsabilização no que concerne à 

elaboração de políticas públicas. A legalização do tratamento diferencial destinado ao menor 

teria implicado no início do deslocamento da responsabilização, retirando a culpa dos ombros 

dos adultos (ou do Estado) para os das crianças, vitimizando-as e condenando-as à 

segregação30. A construção jurídico-social do menor como uma criança sem direito a ter 

direitos, constitui, assim, um marco na legalização da exclusão social deste segmento da 

população. 

 

                                                
27 MENDEZ, Emílio Garcia; COSTA, Antônio Carlos Gomes da. Das Necessidades aos Direitos. São Paulo: 

Malheiros, 1994, p. 14. 
28 “Nas palavras de Raul Zaffaroni (1984), é a minimização formal do controle para se atingir o máximo de 

repressão material. Por isto, em termos gerais, a política de reformas não se esgota na criação de um jurisdição 
separada daquela dos adultos. Ela trata de elevar, na medida do possível, a idade máxima da inimputabilidade 
para aumentar quantitativamente a parcela da população a ser ‘protegida’, mas despojada de todas as garantias 
formai de um processo penal.” (MENDEZ, Emílio Garcia; COSTA, Antônio Carlos Gomes da Emilio Garcia 
Mendez. Ib. Ibid, p. 25) 

29 MENDEZ, Emílio Garcia. Adolescentes em Conflito com a Lei.  Revista da Esmape, Recife, V. 3,  nº 7, p. 
203. 

30 MENDEZ, Emílio Garcia; COSTA, Antônio Carlos Gomes da. Das Necessidades aos Direitos. São Paulo: 
Malheiros, 1994, p. 32. 
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A ausência de políticas públicas direcionadas para crianças e adolescentes constitui 

um continuum até o início do século XX, quando o governo de Getúlio Vargas cria o 

Ministério da Educação e da Saúde Pública, motivado pelo início da industrialização e 

percebendo a necessidade de uma nova mão-de-obra, pois, apenas 30% da população estava 

matriculada na escola. O Estado brasileiro começa a dar os primeiros passos para a 

implementação de uma política de educação. Portanto, a idéia de uma educação pública vem 

surgir no Brasil, apenas na década de 30, com o movimento renovador da educação, quando 

os pioneiros da escola nova (Anísio Teixeira, Lourenço Filho e outros) lançam um manifesto 

em defesa da educação pública. 

 

No período de 1946 a 1964, houve um grande avanço na política educacional 

brasileira em relação aos anos anteriores. O educador Paulo Freire sensibiliza a nação com 

uma proposta educacional construtivista, na qual a essência da educação é a prática da 

liberdade.31 Ocorreu uma ampla campanha em defesa da escola pública liderada pelos 

professores Florestan Fernandes e Roque Espencer Maciel de Barros. Entretanto, após o golpe 

militar, com as restrições às liberdades civis, chegam tempos sombrios.  

 

Apesar do aumento significativo do número de escolas em todo o país, os indicadores 

oficiais apontam a fragilidade do sistema público educacional brasileiro, uma vez que, de cada 

1.000 alunos que entraram na 1ª série em 1964, apenas 101 chegam à 8ª série em 1970. O 

método de ensino claramente confinava, não promovia a emancipação. 

 

Lamentável evidência das restrições às liberdades civis, o Código de Menores vigorou 

sem grandes modificações ao longo de todo o período da ditadura militar. A doutrina da 

situação irregular, recepcionada pela Lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979, era apenas o 

aprimoramento do modelo anterior, guardando estreita semelhança com os dispositivos legais 

anteriores, sobretudo, pelo fato de que “ boa parte dos institutos do novo código atentava 

                                                
31 Segundo Paulo Freire: “A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode 

nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, 
humanamente, é pronunciar o mundo, é modifica-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta 
problematizando aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Não é no silêncio que os homens 
se fazem , mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão.” (FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2004, p. 78) 
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contra os direitos fundamentais de quem ele, paradoxalmente, propunha-se a defender”. 32 

Portanto, manteve-se a tradição legislativa brasileira. 

 

A definição de menor abandonado remonta à Lei Federal nº 4.242, de 5 de janeiro de 

192133, recepcionada em parte pelo Decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro de 192734, 

representa o uso do arbítrio e violência para “resolução” de graves problemas sociais, ou seja, 

uso do sistema judicial para realizar o controle social da pobreza. 

 

Quando da elaboração do segundo Código de Menores, em 1979, sob a influência do 

Instituto Interamericano da Criança, órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA), 

                                                
32 Paulo César Maia Porto. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Repressão aos Atos Infracionais. Revista 

da Esmape, V.2, nº 3, p. 429. 
33 Segundo Joaquim Candido de Azevedo Marques “ Os casos de abandono – No conceito da lei, considera-se 

abandonado todo o menor que, tendo menos de 18 annos: 1) não tenha habitação certa, nem meios de 
subsistência, por terem seus paes fallecidos, desapparecidos, ou desconhecidos, ou por não terem tutor, ou 
pessôa sob cuja guarda vivam; 2) se encontrem eventualmente sem habitação certa nem meios de 
subsistência, devido à indigência, enfermidade, ausência, ou prisão dos paes, tutor, ou pessôa encarregada de 
sua guarda; 3) tenha pai, mãe, ou tutor, ou encarregado de sua guarda, reconhecido impossibilitado ou 
incapaz de cumprir os seus deveres para com o filho, ou pupilo, ou protegido; 4) viva em companhia de pae, 
mãe, tutor ou pessôa que se entregue à pratica de actos contrários a moral e aos bons constumes; 5) se 
encontre em estado habitual de vadiagem, mendicidade ou libertinagem; 6) devido à crueldade, exploração 
ou perversidade dos paes, tutor ou encarregado de sua guarda, seja: a) privado habitualmente dos alimentos 
ou dos cuidados indispensáveis à saúde; b) victima de mãos tratos físicos habituaes ou castigos immoderados; 
c) empregado em occupações prohibidas ou manifestamente contrarias à moral e aos bons constumes, ou que 
lhe ponham em risco a vida ou a saúde; d) excitado habitualmente para a gatunice, mendicidade ou 
libertinagem; 7) tenha pae, mãe, ou tutor, ou pessôa encarregada de sua guarda, condemnado por sentença 
irrecorrível: a) a mais de 2 annos de prisão, por qualquer crime; b) a qualquer pena como co-autor, 
cumplice, encobridor ou receptador de crime commettido por filho, pupilo ou menor sob sua guarda, ou por 
crime contra eles.” (MARQUES, Joaquim Candido Azevedo. Menores Abandonados e Delinqüentes. São 
Paulo: Saraiva, 1925, p. 13-14.) 

 
34 “Dos Menores Abandonados. Art. 26 – consideram-se abandonados os menores de 18 anos: I - que não 

tenham habitação certa nem meios de subsistência, por serem seus pais falecidos, desaparecidos ou por não 
terem tutor ou pessoa sob cuja guarda vivam; II – que se encontrem eventualmente sem habitação certa nem 
meios de subsistência devido à indigência, enfermidade, ausência ou prisão dos pais, tutor ou pessoa 
encarregada de sua guarda; III – que tenham pai, mãe ou tutor ou encarregado de sua guarda reconhecidamente 
impossibilitado ou incapaz de cumprir os seus deveres para com o filho ou pupilo ou protegido; IV – que 
vivem em companhia de pai, mãe, tutor ou pessoa que se entregue à prática de atos contrários à moral e aos 
bons costumes; V – que se encontrem em estado habitual de vadiagem, mendicidade ou libertinagem; VI – que 
freqüentem lugares de jogo ou de moralidade duvidosa ou andem na companhia de gente viciosa ou de má 
vida; VII – que, devido à crueldade, abuso de autoridade, negligência ou exploração dos pais, tutor ou 
encarregado de sua guarda, sejam: a) vítimas de maus tratos físicos habituais ou castigos imoderados; b) 
privados habitualmente dos alimentos ou dos cuidados indispensáveis à saúde; c) empregados em ocupações 
proibidas ou manifestamente contrárias à moral e aos bons costumes, ou que lhes ponham em risco a vida ou a 
saúde; d) excitados habitualmente para a gatunice, mendicidade ou libertinagem. VIII – que tenham pai, mãe 
ou tutor, ou pessoa encarregada de sua guarda, condenado por sentença irrecorrível: a) a mais de dois anos de 
prisão por qualquer crime; b) a qualquer pena como co-autor, cúmplice, encobridor ou receptor de crime 
cometido por filho, pupilo ou menor sob sua guarda, ou por crime contra eles.”  (MARQUES, Joaquim 
Candido Azevedo. Menores Abandonados e Delinqüentes. São Paulo: Saraiva, 1925, p. 80-82). 
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em seu IX Congresso de 1948, foi escolhida a expressão “situação irregular” para cara cterizar 

o estado em que vivem os menores.35   

 

A doutrina da situação irregular não se dirigia ao conjunto da população infanto-

juvenil, mas apenas aos menores carentes, abandonados, inadaptados e infratores, não se 

fazendo distinção entre essas circunstâncias. O código de menores, recepcionando valores do 

passado, perpetua a categoria sociológica do menor como um objeto de intervenção jurídica e 

social do Estado.36  

 

Ocorre uma estranha lógica: apenas as crianças e os jovens que estivessem em 

“situação irre gular” eram objeto de atuação do Estado, recebendo agora o nome juris de 

menor. Um dos efeitos da judicialização e policização de questões sociais foi a não 

implementação de políticas públicas que mitigassem os nefastos efeitos de uma sociedade 

dramaticamente desigual.  

 

O Decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927 e a Lei nº 6.697, de 10 de outubro 

de 1979, constituíram leis segregacionistas, reflexo do seu tempo histórico, abrigando o 

paradigma do direito do menor, que segundo Mário Volpi são “ rótulos perversos da 

incapacidade, da menoridade e da índole má gerados pelo complexo de preconceitos 

agrupados numa doutrina da situação irregular”. 37  

 

Durante décadas, a forma de controle social utilizado pelo Estado recepcionava e 

ampliava o fortalecimento de uma cultura sócio-jurídica de “proteção -repressão”, propiciando 

condições para a disseminação de esteriótipos sociais que rotulavam “ crianças e jovens 

oriundos de famílias trabalhadoras de baixa renda, geralmente desorganizadas. O menor em 

situação irregular é aquele que vive na situação de marginalidade social”. 38   

 

Claro que esta configuração do sistema jurídico permitiu a consolidação de um sistema 

de proteção social bastante seletivo. O marco inicial foi implementado na década de 1930, 
                                                
35 CAVALLIERI, Allyrio. Clarificando o Conceito. In ALENCAR, Ana Valderez A. N. de e LOPES, Carlos 

Alberto de Souza. Código de Menores: Lei nº 6.697/79 – comparações, anotações, histórico. Brasília: Senado 
Federal, 1982, p. 85. 

36 MENDEZ, Emílio Garcia. Adolescentes em Conflito com a Lei.  Revista da Esmape, Recife, V. 3,  nº 7, p. 
203. 

37 VOLPI, Mario, in SARAIVA, João Batista Costa. Adolescente e Ato Infracional. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2002, p. 09. 

38 PASSETTI, Edson. O que é Menor. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, p. 31. 



 22 

quando o sistema de proteção social era baseado numa concepção de seguro social, vinculado 

a trabalhadores no mercado formal com caráter contributivo. Esta concepção desloca a 

responsabilidade das questões sociais (como da pobreza, miséria e desigualdade) para o setor 

filantrópico, forjando um modelo de política pública onde os “ investimentos na área social se 

configuram não só como gastos, mas como gastos residuais, quando se trata de investimentos 

em setores como saúde e educação, e, sobretudo, quando se trata de alocar recursos para os 

seguimentos sociais não inseridos no mercado de trabalho”. 39  

 

No sistema jurídico pátrio, a especificidade da infância, enquanto condição peculiar do 

ser humano em desenvolvimento40 surge somente a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988. Na legislação infraconstitucional, o momento fundador do novo paradigma 

foi a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) recepcionando 

princípios da Convenção pelos Direitos da Criança.41 

 

Como mecanismo de enfrentamento das armadilhas do aparelho estatal burocratizado, 

ineficiente e ineficaz, evidenciam-se, a partir das reivindicações sociais das décadas de 80/90, 

estratégias de construção de uma democracia participativa, que conduza à efetivação dos 

direitos propugnados no sistema jurídico. Esse modelo de exercício democrático põe em 

xeque a centralização do poder político e a fragmentação das ações de interesse público e 

ressalta a condição de controle social sobre o Estado, a ser exercido pela sociedade. 

 

São, então, arquitetados, a partir mesmo das leis infraconstitucionais, desenhos de 

gestão de políticas públicas que vislumbrem a integralidade de ações, descentralizadas, com 

ênfase para a capacidade de planejamento e gerenciamento na municipalidade. A política de 

atendimento da criança e do adolescente prevista no ECA segue essa nova lógica 

administrativa – o princípio da incompletude institucional – Conselhos (de Direitos e Tutelar) 

/ Poder Judiciário / Ministério Público / Poder Executivo / Organizações Não 

Governamentais. 

                                                
39 COHN, Amélia. O Modelo de Proteção Social no Brasil. In NOVAES, Regina e VANNUCHI, Paulo. 

Juventude e Sociedade: trabalho, educação, cultura e participação. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004, 
p. 165. 

40  Segundo Antônio Carlos Gomes da Costa “ o reconhecimento da peculiaridade dessa condição vem somar-se 
à condição jurídica de sujeito de direitos e à condição política de absoluta prioridade, para constituir-se em 
parte do tripé que configura a concepção de criança e adolescente do Estatuto, pedra angular do novo Direito 
da infância e juventude no Brasil.” (In CURY, Munir. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. São 
Paulo: Malheiros, 1992,  p. 39) 

41 Recebido através do Decreto Legislativo nº 28, de 14 de setembro de 1990. 
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1.2. Sistema de Garantia de Direitos como Modelo de Democracia 
 
 

Enveredar em uma investigação dos diversos modelos de democracia ou das formas de 

deliberação democrática é extremamente importante, porém, embaralha a percepção da 

democracia como um processo em constante movimento ao longo da história. Interessante 

observar como Robert Dahl, com cuidadosa habilidade, afasta-se deste problema ao 

considerar “ as democracias existentes como pobres aproximações do ideal democrático”  42, 

levando-nos, através de poucas variáveis, ao conceito de poliarquia.  

 

Os pressupostos metodológicos da identificação de uma democracia, segundo Dahl, 

são: a democracia como um sistema hipotético; a permanente resposta aos cidadãos emanada 

pelo governo; os cidadãos serem considerados politicamente iguais; os cidadãos devem ter 

oportunidades plenas (liberdade para formular, expressar e ter suas preferências igualmente 

consideradas na conduta do governo). O sistema eleitoral é um dado importante na avaliação 

da implementação das regras do jogo democrático em um determinado país. 

 

Para Dahl, há duas dimensões da democratização: a contestação pública (grau de 

liberalização) e o direito de participação (grau de inclusividade). Através destas dimensões 

poderemos estabelecer um parâmetro para classificar os mais diversos países, projetando 

tendências e identificando fragilidades, a partir da aferição de indicadores que, uma vez 

associados, nos permitam identificar o caminho que determinado regime esta percorrendo. 

Dahl constrói os fundamentos para analisar o movimento dos regimes em uma perspectiva 

que é, simultaneamente, institucional e histórica, denotando o caráter dinâmico do processo 

democrático. 

 

A limitação do modelo defendido por Dahl é ressaltada por Lamounier, que propõe 

uma outra dimensão; sendo em um eixo o grau do sistema representativo (liberalização e 

participação) e no outro a desconcentração (mudança social). Em um país inserido em uma 

realidade de contradições, a desconcentração da renda, da riqueza e da propriedade da terra 

exigem a implementação de políticas públicas de longo prazo, criando expectativas 

substanciais na população menos favorecida economicamente. Identifica duas subcategorias: 

a democracia formal e a democracia substantiva. A democracia formal seria a representativa, 

                                                
42 Dahl, Robert. Poliarquia. São Paulo: Ed. São Paulo, 1997.  
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enquanto a substantiva seria a democracia participativa. Considera Lamounier que o caso do 

Brasil seria formado por uma democracia formal (representativa) com focos de participação 

substantiva em determinados setores.  

 

Ainda reconhecendo as limitações da teoria política de Dahl, autores como Andreas 

Schedler43, Guillermo O’Donnell44 e John Ferejohn45, baseando-se na mútua fiscalização 

pelas instituições (ou agências) e pelo cidadão lastreada em um princípio de responsabilização 

política do ente estatal, convencionaram denominar accountability política uma rede de 

instituições (governamentais e não governamentais) com competência para fiscalizar, 

controlar, dar publicidade (tornar transparente o exercício do poder) e aplicar sanções. Para 

implementação desta rede de instituições, ocorreram mutações e inovações no desenho 

institucional de diversas poliarquias, possibilitando o aperfeiçoamento contínuo dos 

instrumentos de ampliação dos graus de accountability. 

 

Vislumbrando dirimir a inexorável ambigüidade do termo accountability, Andréas 

Shedler46 aponta para um aspecto bidimensional do termo identificando como principal 

característica a capacidade de resposta dos governos (answerability) e a capacidade para 

impor sanções (enforcement) uma vez violados os deveres públicos como principais 

instrumentos de limitação do poder. A capacidade de respostas dos governos encontra fulcro 

no poder de decidir do governante e nos mecanismos institucionais legais que o vincula a dar 

publicidade (informar) e esclarecer ou explicar as suas decisões administrativas (justificar). 

 

John Ferejohn47 investigou porque os agentes públicos tomariam decisões que 

implicasse em redução do seu poder discricionário. Suas considerações levaram à concepção 

da denominada accountability endógena, ou seja, os próprios agentes “ seriam induzidos a 

                                                
43 SCHEDLER, Andréas. Conceptualizing Accountability. In Andreas Schedler; Larry Diamond; Marc F. 

Plattner (eds.) The sel-Restraining State. Power and Accountability in new democracies. Boulder and London: 
Lynne Rienner Publishers, 1999 (apud CARNEIRO, Carla Bronzo Ladeira; COSTA, Bruno Lazzarotti Diniz. 
“In ovação Institucional e Accountability: o caso dos conselhos setoriais”. In: VI CONGRESO 
INTERNACIONAL DEL CLAD, 5-9, 2001, Buenos Aires, Argentina. Disponível  em: <http:// 
www.clad.org.ve>. Acesso em 1º de outubro de 2003. 

44 O’DONNELL, Guillermo. Accountability Horizontal e Novas Poliarquias. In: Lua Nova Revista de Cultura e 
Política, n. 44. São Paulo: CEDEC, 1998, p.10. 

45 FEREJOHN, John. Accountability and authority: toward a theory of political accountability. Mimeo, 1997 
(apud CARNEIRO, Carla Bronzo Ladeira; COSTA, Bruno Lazzarotti Diniz. Op. cit.).  

46 SCHEDLER, Andréas, op. cit., p.10. 
47 CARNEIRO, Carla Bronzo Ladeira; COSTA, Bruno Lazzarotti Diniz. Inovação Institucional e Accountability: 

o caso dos conselhos setoriais. In: VI CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD, 5-9, 2001, Buenos 
Aires, Argentina. Disponível em: <http:// www.clad.org.ve>. Acesso em 1º de outubro de 2003. 
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tornar suas ações controláveis pelos seus eleitores (principais), de forma a atrair recursos e 

suporte, e analisa as condições sob as quais os agentes são mais ou menos responsivos aos 

interesses públicos”. 48 A tese de Ferejohn sobre accountability endógena baseia-se em que 

quanto maior o grau de accountability do agente, maior o grau de poder (o aumento de 

autoridade) sendo este, portanto o estímulo. 

 

Guillermo O’Donnell, por sua vez, identifica dua s formas de accountability: uma 

vertical, que é realizada através do voto do eleitor ou através do controle burocrático 

administrativo, e a accountability horizontal, como “ a existência de agências estatais que têm 

o direito e o poder legal e que estão de fato dispostas e capacitadas para realizar ações, que 

vão desde a supervisão de rotina a sanções legais ou até o impeachment contra ações ou 

omissões de outros agentes ou agências do Estado que possam ser qualificadas como 

delituosas”. 49 E acrescenta que “ a accountability horizontal efetiva não é produto de agências 

isoladas, mas de redes de agências”. 50 Uma rede composta por agências, pressupondo uma 

relação entre iguais, propiciando a fiscalização mútua, uma relação intra-sistêmica. 

 

Essa definição é retomada em outro artigo do referido autor: “Poliarquias e 

(in)efetividade da Lei na América Latina: uma conclusão parcial”, no qual complementa que 

“ Todavia, espero que fique claro que eu considero a accountability, inclusive a que chamo de 

‘horizontal’ (isto é, o controle que alguns órgãos estatais exercem sobre a ilegalidade das 

ações de outros desses agentes) uma das três dimensões constitutivas do Estado de Direito 

democrático”. 51 

 

Cabe aqui ressaltar que, para O’Donnell, o Estado de Direito implica na existê ncia de 

um sistema legal democrático composto de três dimensões: a preservação da liberdade e 

garantias políticas da poliarquia, a preservação dos direitos civis de toda população e a 

existência de redes de responsabilidade (accountability)52. Por conseguinte, a 

                                                
48 CARNEIRO, Carla Bronzo Ladeira; COSTA, Bruno Lazzarotti Diniz. Inovação Institucional e Accountability: 

o caso dos conselhos setoriais. In: VI CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD, p. 2, 2001, Buenos 
Aires, Argentina. Disponível em: <http:// www.clad.org.ve>. Acesso em 1º de outubro de 2003. 

49 O’DONNEL, Guillermo. Accountability Horizontal e Novas Poliarquias. In: Lua Nova Revista de Cultura e 
Política, nº 44. São Paulo: CEDEC, 1998, p. 40. 

50 Idem, ibidem, p. 43. 
51 O’DONNEL, Guillermo. Poliarquias e (in)efetividade da Lei na América Latina: uma conclusão parcial. In 

PINHEIRO, P. S.; O’DONNELL, G.; MÉNDEZ, J. E. Democracia, Violência e Injustiça: o não estado de 
direito na América Latina. São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 371. 

52 Idem, ibidem, p. 352. 
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consubstanciação (através da previsão legal) de mecanismos que permitam, através de um 

emaranhado de vínculos, a responsabilização institucional e o controle popular constitui, 

segundo O’Donnell, elemento característico do Estado Democrático de Direi to. 

 

A concepção de accountability formulada por Guillermo O’Donnell constitui, a nosso 

ver, a referência teórico-metodológica que fundamenta o pressuposto do Sistema de Garantia 

de Direitos da Criança e do Adolescente como uma rede de agências de controle da 

efetividade dos direitos prescritos na Lei 8.069/90 – ECA, na qual destacamos o Conselho 

Tutelar, devido a sua característica peculiar de ter seus membros eleitos (accountability 

vertical) e possuir atribuições de fiscalização e defesa de direitos (accountability horizontal), 

conforme, na seqüência, passamos a argumentar. 

 

Decorrente dos direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição Federal, 

recepcionados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) como é conhecido, ao se 

constituir um diploma de interesses coletivos voltados para a extensão e ampliação dos 

direitos de cidadania a crianças e adolescentes, expressa a adoção de largas mudanças no 

panorama jurídico-institucional brasileiro no que concerne ao rompimento com os paradigmas 

excludentes e estigmatizantes de definição das crianças e adolescentes em situação irregular 

como objetos de tutela do Estado, bem como, com a tradicional centralização e verticalização 

do processo de tomada de decisões e da implementação de políticas públicas voltadas para 

esses “objetos”.  

 

Tais mudanças – em que pesem as determinações conjunturais do período de 

redemocratização experimentado no país na década de 80 e o debate internacional 

contemporâneo em torno dos direitos fundamentais da infância e da juventude – implicaram, 

no dizer de Antônio Carlos Gomes da Costa53, em uma ruptura conceitual e processual com o 

padrão nacional de elaboração das políticas sociais. Referidas transformações ocorreram 

devido à participação popular, seja através de assinaturas ou por intermédio de organizações 

não governamentais. Contribuiu de forma decisiva o Movimento Nacional dos Meninos de 

                                                
53 COSTA, A. C. G. da. O novo direito da criança e do adolescente no Brasil: o conteúdo e o processo das 

mudanças n panorama legal. In A criança, o adolescente, o município: entendendo e implementando a Lei 
8.069/90. [Brasília: s.n., 1990]. 
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Rua atuando como pólo aglutinador de um conjunto de entidades empenhadas na luta pelos 

direitos da criança e do adolescente54. 

 

A mudança conceitual se manifesta na negação dos postulados teóricos e ideológicos 

inerentes ao paradigma da situação irregular, que fundamentavam a política da infância 

estabelecida através das Leis Federais nº 4.513/64 (PNBEM – Política Nacional de Bem-Estar 

do Menor) e nº 6.697/79 (Código de Menores – que tratava da proteção e vigilância dos 

menores), e na afirmação e recepção, na Constituição Federal promulgada em 1988 (artigo 

227) e no Estatuto da Criança e do Adolescente, da doutrina da proteção integral defendida 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), com base na Declaração Universal dos Direitos 

da Criança e no texto (à época ainda não aprovado) da Convenção Internacional dos Direitos 

da Criança. 

 

A linha de ação da PNBEM e do Código de Menores imprimia um conjunto de normas 

indiscriminadamente aplicáveis a uma diversidade de situações especiais (carência material, 

abandono, prática de ato infracional), enquadrando as crianças e adolescentes em situação 

irregular – objeto de tutela e intervenção da Justiça de Menores que os encaminhava para os 

serviços de “ressocialização” geridos e implementados, de forma centralizadora e 

verticalizada, pela FUNABEM (Fundação Nacional de Bem-estar do Menor), órgão gestor 

nacional e FEBEM (Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor), órgãos executores 

estaduais. 

 

A Doutrina da Situação Irregular, recepcionada pelo Código de Menores, 

caracterizava-se pela judicialização do problema, identificando o menor como um ser digno 

de compaixão ou repressão. Portanto, quanto mais se aplicaria esta doutrina, menor seria a 

necessidade de políticas sociais básicas: um verdadeiro ilusionismo jurídico.  

 

A aparência do aparato jurídico, tanto do Código de Menores como do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, representa uma abstração ou a alienação da essência do ser, 

desvinculando as causas das “irregularidades” dos próprios procedimentos burocráticos 

jurídicos que as reproduzem. O assistencialismo é fruto dessa relação deturpada entre 

                                                
54 LYRA, Rubens Pinto. As Vicissitudes da Democracia Participativa do Brasil. In Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, ano 36, n. 141, jan/mar, 1999, p. 24. 
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obrigação (moral transformada em lei) do Estado (sociedade política + sociedade civil) e as 

condições objetivas de vida dos cidadãos. 

 

A “ condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento” 

(artigo 6º – ECA), a condição jurídica de sujeitos de direitos e a condição política de absoluta 

prioridade55 (art. 227, CF/88 e art. 4º, ECA) fundamentam a Doutrina da Proteção Integral, 

vislumbrando o dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 

assegurar a concretização dos direitos fundamentais (art. 4º, ECA) e a responsabilidade de 

todos de “ velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 

tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor” (art. 18, ECA). O 

entrelaçamento destes princípios norteia o caminho a ser percorrido pelo intérprete, na busca 

de uma exegese constitucional que garanta a cidadania na infância e na juventude.  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente inaugura também mudanças relativas ao 

método e à gestão da política de atendimento dos direitos, com ênfase na desjurisdicialização 

dos assuntos sociais (retira a responsabilidade exclusiva do Juizado de Menores); na 

articulação e integração das ações governamentais e não governamentais, através de um 

Sistema de Garantia de Direitos; na descentralização político-administrava do atendimento e 

na democratização da gestão. 

 

A criação desse sistema expressa um processo de inovação institucional e redesenho 

das funções do Sistema de Justiça (Juizado da Infância e da Juventude, Ministério Público, 

Defensoria Pública, Polícia Judiciária) em relação ao antigo Código de Menores. Este novo 

desenho institucional está a exigir das instituições, para além da competência jurídica, uma 

competência política e social. 

 

A efetividade dos direitos da criança e do adolescente possui como óbice o modelo do 

Estado de Bem Estar Social implementado no Brasil. Pode-se afirmar que o Brasil possui um 

sistema de serviços sociais, comunitários e pessoais pouco desenvolvido. Direitos sociais, 

como o direito à infância, estão garantidos na Constituição Federal de 1988, mas ainda é 

negado a milhares de crianças. A retomada da democracia no Brasil não significou que tenha 

ocorrido a mudança de um Estado repressivo para um Estado social; ao revés, foi agravada 

                                                
55 CURY, Munir, SILVA, Antônio Fernando do Amaral e, MENDEZ, Emílio Garcia. Estatuto da Criança e do 

Adolescente Comentado – Comentários Jurídicos e Sociais. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 39. 
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pela implementação de políticas neoliberais. Os problemas podem ser avaliados pelos gastos 

sociais, tanto em transferências como em serviços públicos ofertados à população, que se 

apresenta significativamente abaixo do seu nível de desenvolvimento. A partir dos 

indicadores sociais do país, é possível concluir que o Brasil não está preparado para enfrentar 

as grandes mudanças demográficas, sociais e econômicas que a sociedade brasileira está 

experimentando.56 

 

A especificidade do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 

está na descentralização político-administrativa com participação da população prevista na 

política de atendimento. Referida participação ocorre através de um sistema de conselhos - o 

Conselho de Direitos e o Conselho Tutelar. 

 

A diversidade do Sistema de Garantia – composto por órgãos que integram o 

subsistema jurídico (Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública) e órgãos 

pertencentes ao subsistema político sendo: os integrantes das estruturas político-

representativas (órgãos integrantes do poder executivo em todos os níveis incluindo a 

Fundação de Apoio a Criança e ao Adolescente – FUNDAC); os órgãos integrantes das 

estruturas político-participativas (Conselho de Direito e Conselho Tutelar) e as organizações 

não governamentais integrantes da sociedade civil (associações) – foi engendrada 

vislumbrando a possibilidade de um agir em conjunto, uma ação articulada conforme previsto 

no Estatuto da Criança e do Adolescente.57 

 

À primeira vista, esse sistema possui uma grande possibilidade de exeqüibilidade; 

porém, analisando com maior vagar, surgem algumas dificuldade de operacionalização deste. 

Vejamos: na dimensão jurídica, a interpretação restritiva da Lei, no que tange à matéria de 

competência, pode defluir como ilação lógica a impossibilidade de uma atuação extrajudicial 

junto a determinados setores da sociedade civil organizada. Na dimensão política, o dilema 

gira em torno dos modelos de democracia: a representativa (sistema de partidos) e a 

participativa (sistema de conselhos). A democracia representativa é composta pela 

administração pública em todos os níveis, vinculada a um sistema de partidos com regras e 

                                                
56 PEREIRA, José Matias. Repensando a Administração Pública: o futuro do Estado de bem-estar. In Revista de 

Informação Legislativa, Brasília, ano 36. n 142, abr/jun, 1999, p. 243. 
57 O ECA, em seu artigo 86, prevê: “A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far -se-á 

através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios” .   
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interesses específicos. O sistema de conselhos, enquanto paradigma da democracia 

participativa, composto por instituições com natureza democrática, representativa e 

participativa, dependerá sua eficiência e efetividade da experiência vivificada 

institucionalmente no agir em conjunto (ação política), possibilitada apenas no interior de uma 

rede de controle social da política pública (accountabilitty horizontal). 

 

Segundo Boaventura de Souza Santos, a demodiversidade, ou seja, a coexistência 

pacífica ou conflituosa de diferentes modelos e práticas democráticas, seria possível existir 

em duas formas: a coexistência e a complementaridade. A primeira forma “ implica uma 

convivência, em níveis diversos, das diferentes formas de procedimentalismo, organização 

administrativa e variação no desenho institucional”. 58 Sendo a democracia representativa em 

nível nacional e a democracia participativa em nível local. A segunda forma de combinação, a 

complementaridade, “ pressupõe o reconhecimento pelo governo de que o procedimentalismo 

participativo, as formas públicas de monitoramento dos governos e os processos de 

deliberação pública podem substituir parte do processo de representação e deliberação”. 59 

 

A complementaridade apenas é possível com o reconhecimento da legitimidade das 

instâncias representativas da democracia participativa. Neste sentido, o entrelaçamento 

institucional através de mecanismos jurídico-político de recíproca responsabilização 

(accountability) torna-se essencial à demodiversidade, pois, permite, através da ação em 

conjunto, o aperfeiçoamento democrático institucional. Por conseguinte, a sua legitimidade. 

 

A ausência de ação política pelos conselheiros no Conselho Tutelar, por seu turno, 

ensejará uma crise de responsabilização60 (inefetividade da rede de accountability). Esta, por 

sua vez, implicará uma grave crise de legitimação política, negando a existência de um Estado 

Democrático de Direito. Sem responsabilização não há direito, assim como não pode haver 

uma democracia sem cidadania. 

 

 

 

                                                
58 SANTOS, Boaventura de Souza. Democratizar a Democracia: os caminhos da democracia participativa. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p.75.  
59 Idem, ibidem, p. 76. 
60 LEMOS-NELSON, Ana Tereza. Criminalidade Policial, Cidadania e Estado de Direito. In Cadernos CEAS. 

Salvador, 2002, nº 197, p. 21. 
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1.3. Sistema de Conselhos enquanto Mecanismo de Accountability 

 

O sistema de conselhos concebido no Estatuto da Criança e do Adolescente é 

composto pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e pelo Conselho Tutelar. 

 

Os conselhos tutelares são órgãos sui generis, autônomos, não subordinados a 

nenhuma instância do Poder Executivo Municipal, tampouco do Legislativo ou do Judiciário, 

nem do Ministério Público. Sua função pública legalmente constituída, longe de qualquer 

atribuição policialesca, confere-lhe poderes para o exercício de um efetivo controle público 

decorrente de sua legitimidade perante o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

 

Inserido no conjunto ou rede institucional do poder público articulado com as 

organizações da sociedade civil, voltado para a proteção integral dos direitos da criança e do 

adolescente, os conselhos tutelares possuem o caráter de uma espécie de mecanismo de 

accountability horizontal. Isto é, as atribuições derivadas dos dispositivos legais do ECA 

evidenciam uma tal delegação de responsabilidade e conseqüente autoridade pública a esse 

órgão, garantidas, inclusive, pelos artigos 236 e 249 do ECA61, que nos levam a compreender 

sua dimensão sócio-política nos termos aqui sugeridos. 

 

Não obstante não haver nos dispositivos da Lei Federal – o ECA – explícita definição 

do status de mecanismo de controle público da política de atendimento dos direitos da criança 

e do adolescente atribuído ao Conselho Tutelar (aliás, tal atribuição é afeta aos Conselhos 

Municipal, Estadual e Federal de Direitos da Criança e do Adolescente – artigo 88, inciso II), 

tal dimensão institucional se deduz de sua função primordial: “ zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente” (art. 131), bem como de todas as suas atribuições, 

especialmente as de “ assessorar o Poder Executivo Local na elaboração da proposta 

orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente” (artigo 136, IX), de fiscalizar as entidades governamentais e não governamentais 

(artigo 95), além daquelas relativas aos procedimentos de apuração de irregularidade em 
                                                
61 Lei 8.069/90 (Livro II, Título VII – Dos Crimes e das Infrações Administrativas). Art. 236: “Impedir ou 

embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério 
Público no exercício de função prevista na Lei: Pena – detenção de seis meses a dois anos” . Art. 249: 
“Descumprir, dolosa ou culposamente, o s deveres inerentes ao pátrio poder ou decorrente de tutela ou 
guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: Pena – multa de três a vinte 
salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência” . 
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entidades governamentais e não governamentais (artigo 191) e para imposição de penalidade 

administrativa por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente (artigo 194). 

 

O projeto democrático-popular, de conformação de um novo modelo de gestão 

municipal, expressa o objetivo de “ favorecer a organização da sociedade civil promovendo 

uma reestruturação dos mecanismos de decisão, implicando os interlocutores sociais na 

elaboração e na implementação das políticas públicas”. 62 A despeito de críticas quanto ao 

risco de que o Estado venha a se desonerar da solução dos problemas sociais – situação da 

qual, conforme afirmamos, a sociedade deve se prevenir – a participação da sociedade civil 

“prescrita” nesse projeto político representa uma alternativa de responsabilização dos 

interlocutores sociais na gestão e no controle da coisa pública. 

 

Isto posto, não somente no caminho da efetivação da gestão participativa adotada 

pelas administrações municipais democráticas, mas também e principalmente com vistas à 

real aplicabilidade do ECA em todos os municípios brasileiros, há que se por em pauta a 

necessidade de se processar uma revisão de posicionamento político-institucional que vise à 

consecução do sistema articulado e integrado de garantia dos direitos, estabelecendo entre os 

conselhos tutelares e demais órgãos públicos e organizações da sociedade civil, especialmente 

os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente uma relação de 

reciprocidade no exercício de suas atribuições. 

 

Aos conselhos tutelares cabe zelar pela prevenção contra a desresponsabilização do 

Estado quanto à sua obrigação/dever, definida constitucionalmente (artigo 227 da CF/88), de 

oferecer às crianças e adolescentes as condições e garantias de preservação dos seus direitos, 

especialmente os civis e sociais, expressos/positivados na legislação nacional e nas 

convenções internacionais das quais o país é signatário. 

 

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente deverá encaminhar ao 

Conselho Tutelar as demandas concretas de violação de direitos que, por ventura, lhes sejam 

postas a resolver. O Conselho Tutelar, por sua vez, acompanha e observa as propostas de 

políticas emanadas do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e a 

garantia de universalidade do atendimento aos direitos sociais básicos (conjunto de demais 

                                                
62 SILVA, Gustavo Tavares. Democracia Representativa e “Gestão Participativa” . In: OLIVEIRA, Marcos 

Aurélio Guedes de (org.). Política e Contemporaneidade no Brasil. Recife: Bagaço, 1997. 
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políticas públicas), tendo no atendimento dos casos que lhe chegam um termômetro da 

situação das crianças e adolescentes do município e, conseqüentemente, tendo condições de 

dar ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente o retorno 

(retroalimentação, feedback) quanto às principais demandas de políticas públicas, para que 

este último seja capaz de priorizar as ações da política de atendimento por ele deliberada.63 

 

Neste sentido, os conselhos tutelares deveriam atuar sempre articulados com os 

conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente, como agências executivas de 

providências sobre casos concretos e, ao mesmo tempo, como instrumentos indicadores da 

efetividade da política (feedback), oferecendo-lhes permanentemente subsídios para 

formulação e/ou aperfeiçoamento da política de atendimento. 

 

Para além desta prerrogativa, a configuração institucional dos conselhos tutelares, 

afirmada positivamente em termos de uma legalidade, confere a esses órgãos uma 

legitimidade jurídica que lhes assegura o poder-dever de exercício da função de controle 

popular sobre todo o conjunto de órgãos e entidades que compõem a rede de proteção integral 

às crianças e adolescentes (princípio primordial da política de atendimento prevista no ECA, 

nos artigos 86 e ss). Ao mesmo tempo, a Lei atribui à sociedade local o poder de controle 

direto (por meio da consulta eleitoral) sobre a atuação dos agentes que, pela ação conjunta 

entre si e com outras instituições, deverão concretizar a palavra da Lei. Este controle popular 

sobre os conselhos não exclui a mútua responsabilização entre os organismos governamentais 

e não governamentais que compõem o Sistema de Garantia de Direitos. 

 

Nesses termos, a efetividade dos propósitos dos conselhos tutelares pressupõe uma 

legitimidade política, que implica no poder de discordar (resistência) das atitudes, da 

eficiência, da eficácia, da ação dos agentes políticos que emprestam vida ao órgão público. E 

é através do voto que pode haver um contínuo aperfeiçoamento da instituição. 

 

 

 

 

                                                
63 A noção de articulação e integração entre os conselhos tutelares e os conselhos municipais de direitos, assim 

como a relação dos primeiros com outras instâncias do Sistema de Garantia de Direitos, está expressa em 
Sistema de Garantia de Direitos – um caminho para a proteção integral. Recife: CENDHEC, 1999, p. 
109.Coleção Cadernos CENDHEC – vol. 8.  
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1.4. Crise dos Modelos de Democracia: um problema de legitimidade 

 

Diversas são as dificuldades enfrentadas pelo pesquisador que se propõe a enveredar 

pelas sendas tortuosas do estudo do problema da legitimidade. O primeiro óbice vem a ser 

uma incômoda sensação de limitação, por certo, imposta pela epistemologia que o leva a um 

contínuo sentimento de imperfeição ensejador de equivocadas teses acerca das relações e 

instituições de poder estudadas no âmbito das ciências políticas. Neste desiderato, percebe-se 

desde logo que a palavra legitimidade possui um “sentido oco”, conforme pondera o João 

Maurício Adeodato64, podendo ser utilizada para aferir como legítima tanto uma tirania como 

um governo democrático, dependendo evidentemente das variáveis escolhidas (formais ou 

materiais) como identificadoras de legitimidade e, portanto, do referencial teórico-

metodológico adotado. 

 

A legitimidade é um conceito essencial, tanto no aspecto político quanto no jurídico. 

Direito e Política possuem no Estado Moderno um potencial de complementaridade tal que se 

pode mesmo ponderar sobre uma legitimidade jurídico-política65. O eterno dilema entre 

legalidade e legitimidade é abrandado quando se considera o fato de que em um Estado de 

Direito a defesa renitente da liberdade é uma finalidade precípua de sua existência.66  

Ademais, conforme esclarece Bachelard, a complexidade inerente ao mundo moderno impõe 

uma convergência de saberes (neste caso, o saber jurídico e o saber político) superando a 

insurgência do pensamento geométrico que pode levar a uma análise onde o paradigma do 

conhecimento válido, o conhecimento científico, “ tende a reduzir o universo dos observáveis 

ao universo dos qualificáveis, e o rigor do conhecimento ao rigor matemático do 

conhecimento, do que resulta a desqualificação (cognitiva e social) das qualidades que dão 

sentido à prática”. 67 

 

 Entre a crueza da realidade e o ideário da Política, ocorre a insurgência do Direito 

tornando o poder impessoal e criando um obstáculo ao uso da liberdade.68 Portanto, o Direito 

                                                
64 ADEODATO, João Maurício Leitão. O Problema da Legitimidade: No rastro do Pensamento de Hannah 

Arendt. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, p. 21. 
65 FARIA, José Eduardo. Poder e Legitimidade. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1978. 
66 GOYARD-FABRE, Simone. Os Princípios Filosóficos do Direito Político Moderno. Paternot. São Paulo: 

Martins Fontes, 1999, p. 311. 
67 BACHELARD, Gaston. O Novo Espírito Científico. Rio de Janeiro: Tempo Universitário, 2000. 
68 KANT, Immanuel. A Paz Perpetua. Lisboa Portugal: Edições 70, 1995, p. 128. 
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resulta da Política69, a qual, por sua vez, passa a ter suas regras submetidas ao crivo do 

Direito. Ou seja, em um Estado Democrático de Direito “ o poder não se baseia 

exclusivamente na violência, mas sim naquela força mitigada e racionalizada empregada em 

conformidade a um conjunto de regras válidas tanto para os que obedecem como para os que 

mandam”  70, fornecendo uma legitimação política mais forte que as antigas fontes 

teleológicas e contratualistas.71 

 

Com habitual argúcia, esclarece Nelson Saldanha: 

 

O ‘sentido’ jurídico confere cunho legítimo e oficial às estruturas, a serem aceitas e 
obedecidas; mas ao conjunto de normas e de práticas correspondentes ao Direito, o 
que lhes dá caráter estável, é o amparo político que possuem, ao provirem de um 
poder socialmente maior. Como ordem oficial, a organização jurídica representa 
uma unidade sócio-política cuja auto-imagem é auto-suficiente (e que por isso se 
impõe contra o desvio e a ‘desordem’). 72 

 

Assim, a legitimidade transita na relação, nem sempre sutil, entre o Estado (poder 

constituído) deliberando e os cidadãos obedecendo. Esta relação é política, por sua natureza 

dialógica, e é jurídica na sua instrumentalização e concreção. A validade do poder no Estado 

depende muito do reconhecimento do cidadão de sua existência, pois, no conceito de 

legitimidade está contida a justiça enquanto valor supremo. Portanto, uma análise do 

problema da legitimidade não pode prescindir de uma reflexão política, jurídica, sociológica e 

filosófica73. A validade de um conceito que compreenda esta convergência epistemológica é 

extremamente difícil de ser comprovada. Entretanto, diversos “modelos” teóricos 

vislumbrando a superação deste problema foram construídos.  

 

Dentre as distintas abordagens desse conceito, compreendemos que a noção de 

legitimidade como sinônimo de ação realizada em conjunto no espaço público, conforme 

definição de Hannah Arendt74, seja a concepção mais adequada para a pesquisa que ora 

                                                
69 SALDANHA, Nelson. Ordem e Hermenêutica. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 1992, p.168. 
70 FARIA, José Eduardo. Poder e Legitimidade. São Paulo: Ed. Perspectiva, p. 78 
71 FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no Mundo Moderno. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2002, p. 29. 
72 SALDANHA, Nelson. Ordem e Hermenêutica: sobre as relações entre as formas de organização e o 

pensamento interpretativo, principalmente no direito. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 1992, p. 169. 
73 GRAU, Eros Roberto e GUERRA Filho, Willis Santiago. Direito Constitucional: estudos em homenagem a 

Paulo Bonavides. São Paulo: Ed. Malheiros, 2001, p. 193. 
74 Esta breve definição não faz jus à complexidade explicativa da autora, em cuja extensa bibliografia busquei 

compreender a concepção da categoria legitimidade. Adiante, ainda neste item do Projeto, dediquei um 
subitem exclusivamente para melhor explicar as idéias da referida autora. 
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realizamos. Antes de esclarecê-la, porém, segue uma pequena digressão sobre legitimidade 

nos diversos pensadores pesquisados. 

 

Para Rousseau, em uma tese contratualista, o poder só é legítimo se for exercido pelo 

povo (soberano com natureza coletiva), ou seja, se emergir diretamente “ do conjunto de todos 

os participantes do vínculo social; e daí decorre o caráter inalienável da soberania, a qual, 

sendo uma vontade em ação, certamente não pode ser transferida”. 75 Através de assembléias 

populares, os cidadãos deliberariam consubstanciando uma legitimidade decorrente da 

vontade geral. Desnecessário argumentar que, na complexidade do mundo moderno, essa 

forma de poder democrático é de improvável efetividade. 

 

Em Max Weber a legitimidade é construída a partir de uma relação em que a crença é 

um componente intrínseco da dominação. A obediência silenciosa (crença) dos governados 

para com aquele que manda é um elemento essencial para compreensão de sua teoria da 

legitimidade. Porém, salienta que o poder em si não perpetua a legitimidade “ pois, é muito 

comum que as minorias, através de( ...) meios violentos( ...), imponham uma ordem que venha 

a ser considerada legítima ao fim de algum tempo”. 76 A submissão voluntária pode ser 

desencadeada pela justificativa legal-racional, pela tradição ou pelo carisma. A dominação 

legal-racional decorre “(...) das estruturas das regras e no direito de que as autoridades, sob 

estas regras estabelecidas, efetivamente exercem o comando”  77, sendo, portanto, impessoal. 

A dominação tradicional deriva dos costumes solidificados em condutas ao longo de gerações. 

A dominação através do carisma efetiva-se na figura de um líder constituído pela confiança e 

sem limites ou regras a cercear as suas ações.78 

 

Considerando a dominação legal-racional de Weber incompleta, Niklas Luhmann 

ambienta sua teoria na sociedade moderna, onde a hipercomplexificação das relações sociais é 

um dado de realidade, colocando o Direito em face de um dilema: a contingência de ter que 

decidir e esta decisão produzir consenso, extirpando o dissenso contenudístico.79 O funcional-

estruturalismo de Luhmann identifica legitimidade enquanto efetividade do procedimento. 

                                                
75 MELQUIOR, José Guilherme. Rousseau e Weber: dois estudos sobre a teoria da legitimidade. Rio de Janeiro: 

Ed. Guanabara, 1990, p. 22. 
76 WEBER, Max. Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: Ed. Universidade 

de Brasília, 2000, p. 140.  
77 MELQUIOR, José Guilherme. Rousseau e Weber: dois estudos sobre a teoria da legitimidade. Op. cit., p 107. 
78 Idem, ibidem,  p. 108. 
79 LUMHANN, Niklas. Legitimação pelo Procedimento. Brasília: Universidade de Brasília, 1980. 
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Considerando que a construção do consenso decorre da crença em um procedimento 

composto por uma sucessão de etapas em igualdade de condições e que terá como produto 

uma decisão justa. Identificando o sistema jurídico como um sistema fechado (autopoiético) 

80, Luhmann, conclui pela independência deste da interferência dos operadores do sistema (o 

ser humano). 

 

Positivista normativista, Hans Kelsen elabora a Teoria Pura do Direito, definindo o 

direito como um sistema escalonado e gradativo de normas: umas encontrando fundamento de 

validade nas outras, formando um todo harmônico e dependente de uma norma fundamental.81  

Para Kelsen, a legitimidade de uma norma decorre de sua validade82 produzindo eficácia, 

sendo que o fundamento desta validade está sempre em outra norma jurídica. A legalidade é a 

legitimidade, sendo a Constituição uma norma pura tomada no sentido lógico-jurídico e 

jurídico-positivo.83 Mitigando a importância dos sistemas políticos em criar e legitimar o 

consenso em torno de interesses públicos, a abordagem metodológica de Kelsen serviu 

perfeitamente para justificar regimes totalitários. Vê-se logo a inadequação deste conceito na 

abordagem da relação política democrática que consubstancia a formação do Sistema de 

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, a qual pressupõe uma dinâmica de 

interação institucional, cuja efetividade implica não apenas a afirmação constitucional-legal 

de sua necessidade, mas a capacidade de seus agentes de pô-la em ação. 

 

Carl Schmitt opõe-se a Kelsen argumentando que uma Constituição não possui sua 

legitimidade em uma norma hierarquicamente superior, a legitimidade vem do povo.84 A 

legitimidade pode ser de duas categorias a legitimidade dinástica (reconhecida a autoridade do 

rei) e a legitimidade democrática (reconhecida a autoridade do povo).85  Vislumbrando 

estabelecer uma ilação lógica, Schmitt, considera que “ o conceito de legitimidade remete ao 

conceito de soberania que, por sua vez, remete ao conceito de política”. 86 A questão é que a 

concepção política de Schmitt, na mais legítima tradição Maquiaveliana e Hobbesiana, 

                                                
80 TEUBNER, Gunther. O Direito como Sistema Autopoiético. Lisboa: Ed. Fundação Calouste Gulbekian, 1989. 
81 HANS, Kelsen . Teoria Pura do Direito: introdução à problemática científica do direito. São Paulo: Ed. 

Revista dos Tribunais, 2001, p. 103. 
82 A legitimidade e validade de uma norma, para Kelsen, defluem de sua constitucionalidade. 
83 FARIA, José Eduardo. Poder e Legitimidade. São Paulo: Ed. Perspectiva, p. 49. 
84 SCHMITT, Carl. Théorie de la Constitution (apud GOYARD-FABRE, Simone. Os Princípios Filosóficos do 

Direito Político Moderno. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 292). 
85 GOYARD-FABRE, op. cit.,  p.292. 
86 Idem, ibidem, p. 292. 
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manifesta-se na veemente defesa do Estado Total com a superveniência do sistema político 

aos demais. 

 

A chave para a compreensão do conceito do político, em Schmitt, é a concepção e o 

estudo da natureza amigo-inimigo no político. Esta dicotomia decorre da análise de que 

contraposições religiosas, morais, econômicas ou éticas metamorfoseiam-se em 

contraposições políticas quando aglutinam indivíduos em uma relação amigo-inimigo. 

Schmitt realça a vis atractiva  que o Estado exerce de trazer para si a ação política, e atribui a 

este a condição de fixar a relação amigo-inimigo (em suas relações seja no plano interno ou 

internacional). Seguindo na senda hobbesiana, o autor justifica esta prerrogativa do Leviatã 

devido a sua relação imperativa entre proteção e o dever de obediência. Conveniente salientar 

que, uma vez reconhecido o inimigo isto implica a possibilidade concreta de “aniquila mento 

físico” 87, morte e a não percepção do outro.  

 

Entretanto Schmitt pondera que, no sistema político, jamais se poderia afirmar uma 

racionalidade democrática perpétua, pois, no constante antagonismo, o amigo-inimigo seria 

sempre uma relação estruturante do processo democrático. Este engenhoso efeito conduz o 

Poder Executivo à condição de guardião da Constituição. Ocorre que, na fecundidade do 

inesperado, a decisão caberá sempre ao soberano, portanto, segundo Schmitt, democracia era 

principalmente o funcionamento da exceção. 

 

A concepção de legitimidade fundada na esteira da teoria política de Hannah Arendt, 

identifica a legitimidade enquanto efetividade, com foco em categorias de seu pensamento 

como: ação (o agir em conjunto), conselhos como esfera pública, pluralidade, liberdade, 

poder, autoridade, racionalidade dialógica e o labor (o Direito)88. 

 

Como marco referencial teórico de nosso estudo, identificando o Conselho Tutelar 

como integrante do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, 

relacionamos a concepção de accountability (vertical e horizontal) de Guillermo O’Donnell, 

para caracterizar natureza controladora desse órgão público e político. Na análise da 

legitimidade desta caracterização dos conselhos, utilizaremos a concepção de Hannah Arendt: 

                                                
87 Ibidem, p.59. 
88 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. São Paulo: 

Ed. Atlas, 1994, p.26. 
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legitimidade como produto de uma efetividade realizada em e através de um agir em conjunto, 

onde a liberdade e o espaço público são institucionalizados e o poder e a autoridade são 

exercidos de forma dialógica e não violenta. 

 

A complexidade sistêmica da modernidade-mundo está a exigir cada vez mais a 

interação do homem ao mundo das aparências (fatos/efetividade). Cabe à política ser o locus 

privilegiado deste constante diálogo com a realidade, com os fatos. O Sistema de Garantia de 

Direitos da criança e do adolescente, no que concerne à capacidade de decidir, é composto 

pelo Poder Judiciário e pelo Conselho Tutelar. O primeiro é eminentemente técnico, racional 

e dogmático; enquanto no segundo predomina o senso comum, a natureza política (dialógica) 

e a busca por um consenso pactuado.  

 

O compromisso dos conselheiros não é com dogmas estabelecidos, mas, com o 

usufruto do direito de liberdade89 pelas crianças e adolescentes. A grande diferença entre o 

jurídico e o político é que aquele vê o adolescente como uma relação lícito/ilícito e este, como 

uma relação dialógica com o meio em que vive, adaptando-o a sua real contingência.  

 

Neste sentido, o conselheiro tutelar considera a criança ou o adolescente como um 

sujeito integrado por seus vínculos (familiares, sociais, comunitários, educacionais), 

identificando o meio social como um parceiro na consolidação/restauração de uma cidadania 

infanto-juvenil. Integrando e não excluindo. Estas peculiaridades dão ao Sistema de Garantia 

a possibilidade de ruptura epistemológica, unindo inovações técnico-científicas (Poder 

Judiciário) e interesse social das políticas públicas (Conselho Tutelar).  

 

O desafio é ultrapassar essa dicotomia, com vistas a uma concepção mais ampla, que 

convalide um sistema de responsabilização onde a técnica não gere a desumanização. 

Portanto, analisar a legitimidade do Conselho Tutelar, como órgão da rede de accountability, 

implica em perscrutar a efetividade da participação política popular no jogo democrático. 

                                                
89 Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 16: “O direito à liberdade compreende os s eguintes 

aspectos: I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; 
II - opinião e expressão; III - crença e culto religioso; IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; V - 
participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; VI - participar da vida política, na forma da 
lei; VII - buscar refúgio, auxílio e orientação” . 



Capítulo II 

Legitimidade dos Conselhos Tutelares – construindo um diálogo entre a 
teoria política de Hannah Arendt e a 

cidadania infanto-juvenil 
 

 

 

 

 

 

 

 

A nossa pretensão neste capítulo é compreender a natureza política da instituição 

Conselho Tutelar frente ao novo paradigma de proteção integral e garantia dos direitos da 

criança e do adolescente no complexo contexto da realidade brasileira, utilizando como 

referencial de análise a teoria política de Hannah Arendt. A pertinência deste diálogo torna-se 

possível, conforme Celso Lafer, enquanto continuarem “a persistir no mundo contemporâneo 

situações sociais, políticas e econômicas que contribuem para tornar os homens supérfluos e 

sem lugar num mundo comum.”1 Inicialmente, porém, vislumbrando ressaltar alguns aspectos 

do método arendtiano de pensar a política, procederemos a uma rápida digressão acerca da 

elucidação fenomenológica do conhecimento2. 

 

 

2.1. A Fenomenologia Política de Hannah Arendt 

 
Os dilemas advindos numa época conturbada como a nossa possuem o poder de toldar 

a realidade e incitar o imaginário, obscurecendo nossa percepção crítica em relação ao mundo 

circundante. A modernidade cria novas necessidades que, por vezes, nos conduzem a uma 

completa ruptura com os valores do passado.  Nessa dinâmica, o virtual acaba por constituir 

um simulacro tão rico em detalhes que vai “para além do seu objeto, e que a própria ordem e 

                                                
1 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 15. 
2 A expressão “Elucidação Fenomenológica do Conhecimento” foi utilizada como referência à obra do filósofo 

fundador da fenomenologia Edmundo Husserl, intitulada “Investigações Lógicas – sexta investigação 
(elementos de uma elucidação fenomenológica do conhecimento). São Paulo: Nova Cultural, 2000. 
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a própria lei poderiam não ser mais que simulação”.3 Sendo a simulação plenamente capaz 

de produzir alienação e, portanto, induzir comportamentos. Neste sentido, a compreensão do 

ser na construção de novos valores passa por uma relação sujeito e objeto.  

 

A fenomenologia política de Hannah Arendt, sob os auspícios dos mestres Jaspers, 

Husserl e Heidegger, “assume a palavra como ponto de partida, ao detectar na historicidade 

dos seus significados o repertório das percepções passadas – verdadeiras ou falsas, 

reveladoras ou dissimuladoras”.4 A palavra, enquanto signo, concretiza a mediação do 

homem com a vida. Aplicando a hermenêutica do significado, Hannah Arendt dedica extensas 

linhas para esclarecer a dimensão e a profundidade do significado histórico de cada palavra 

chave para compreensão do seu pensamento, expugnando palmo a palmo a expressão precisa 

de cada termo; edificando uma ponte que nos liga aos valores do passado.  

 

Decorrente de sua formação filosófica, Hannah Arendt através da fenomenologia e do 

existencialismo constrói a sua visão de mundo. Portanto, seu método foi produto do que ela 

absorveu na universidade alemã, influenciada pelo pensar de seus mestres5. A sua jornada foi 

empreendia através da filosofia alemã de Kant a Hegel, à luz de sua importância para Husserl, 

Jaspers e Heidegger, que a influenciaram significativamente.  

 

Para compreendermos o valor da contribuição de Hannah Arendt para um diálogo com 

o processo de desenvolvimento da cidadania infanto-juvenil, faz-se necessário que tenhamos 

uma noção da construção do método fenomenológico. 

 

Na escola filosófica alemã, a alternância da percepção da superioridade na relação ora 

do sujeito ora do objeto caracteriza a construção de duas vertentes filosóficas: a realista 

(primado do objeto) e a idealista (primado do sujeito). Na realista, a representação que 

fazemos das coisas está subordinada aos objetos em si mesmos, apreendida pelos sentidos e 

                                                
3 Segundo Jean Baudrillard, simulacro seria o real, o verdadeiro, sendo classificado em: contrafação (atua 

segundo a lei natural), a produção (atua segundo a lei de mercado do valor) e simulação (atua segundo a lei 
estrutural do valor). Adverte Baudrillard que “ a simulação é infinitamente mais perigosa, pois deixa sempre 
supor para além do seu objeto, que a própria ordem e a própria lei poderiam não ser mais que simulação”, 
estabelecendo o caos, segmentando o medo. BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e Simulações. Lisboa: 1991, 
p. 30. 

4 Posfácio de LAFER, Celso. Hannah Arendt: vida e obra. In ARENDT, Hannah. Homens em Tempos 
Sombrios. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p.239. 

5 LAFER, Celso. Reflexões de um Antigo Aluno de Hannah Arendt sobre o Conteúdo, A Recepção e o Legado de 
sua Obra, no 25º Aniversário de sua Morte. In MORAES, Eduardo Jardim; BIGNOTTO, Newton (orgs.). 
Hannah Arendt: diálogos, reflexões, memórias, 2003, p. 23. 
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depois registrada pelo intelecto. A vertente idealista caracteriza-se pela primazia do sujeito, da 

mente, das idéias como ponto de partida para a reconstituição de uma conformidade entre o 

objeto e as coisas.  

 

Vislumbrando superar o impasse entre realismo e idealismo, Kant elabora uma 

compreensão do agir em conjunto da apreensão sensível e do intelecto, resultando em uma 

síntese que seria o conhecimento. Eis uma terceira vertente. O conhecimento, segundo Kant6, 

estaria sempre em uma condição de relatividade, pois, é algo que se constitui pelo sujeito. A 

esta condição, ele denominou de fenômeno.  

 

A realidade é compreendida, portanto, não como ela é em si mesma, mas como ela 

aparece a nós (sujeito do conhecimento), uma vez que ela aparece formalmente condicionada 

a estruturas lógicas da nossa mente. Noutros termos, não existe objeto que não esteja 

comprometido com o sujeito que o representa. Husserl7 detectou a tendência de desequilíbrio 

entre o sujeito e o objeto, entre a consciência e as coisas, levando à perda pelo sujeito da sua 

realidade, da sua autonomia neste processo de assimilação das coisas. Por conseguinte, 

poderia ocorrer a perda do objeto ou a sua incorporação total pelo sujeito. 

 

As investigações de Husserl direcionam-se no sentido da busca por uma purificação da 

relação sujeito com o objeto. A fenomenologia auxilia na compreensão entre consciência 

(interioridade) e a relação com as coisas (exterioridade), produzindo o conhecimento através 

de uma relação bipolar. 

 

Categoria do pensar de Husserl, a intencionalidade seria o modo como a consciência 

projeta-se em direção às coisas, a sua intenção. A consciência é, portanto, algo leve, 

dinâmico, enquanto as coisas possuem como condição a sua solidez. A consciência é “ estar 

sempre orientado para algo” e esta faculdade Husserl denomina de “ intenção”.8 Sartre, 

operacionalizando as idéias de Husserl, considera que a consciência não é produto apenas de 

uma interioridade, um refúgio ou um esconderijo. A consciência é posicional; ela posiciona os 

objetos e se posiciona em relação a eles. A consciência, segundo Sartre, é uma consciência de 

mundo “as coisas entre coisas, homens entre homens ”, ampliando, portanto, o alcance da 

                                                
6 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. São Paulo: Nova Cultural, 2000, p. 142. (Coleção os Pensadores) 
7 HURSSEL, Edmund. Meditações Cartesianas: introdução à fenomenologia. São Paulo: Madras, 2001. 
8 SAFRANSKI, Rüdiger. Heidegger: um mestre da Alemanha entre o bem e o mal. São Paulo: Geração Editorial, 

2000, p. 109. 



 43 

intencionalidade de Husserl. Em Sartre, consciência é movimento, é liberdade e aquele que 

abdica da liberdade comete uma traição a si próprio, a sua essência.9 

 

O apelo de Husserl para ir “ às coisas mesmas”, de tornar o saber filosófico uma 

ciência rigorosa ao lado de outras disciplinas acadêmicas10, torna-o solitário perante uma 

tarefa infinita11. O conceito de “mundo vivido”, em Husserl, considera que a filosofia e a 

ciência possuem como fundamento uma relação circular com o senso comum12, visando 

“ restabelecer a antiga relação entre ser e pensamento – relação que havia garantido ao 

homem um lar neste mundo”. 13 Heidegger, por sua vez, considera a razão como consciência-

de-si, perscrutando através de “ conceitos ontológicos fundamentais da filosofia da 

consciência, a fim de expor a vontade de controle técnico sobre processos objetivados como 

impulso que domina o pensamento desde Descartes até Nietzsche”. 14 

 

Heidegger identifica que na essência (o Ser) do homem é característico o sentido do 

ser-no-mundo15. Esta característica assume tamanha dimensão que o ser absolutamente 

isolado (submerso na vida cotidiana do indivíduo público) é ser desprovido de sentido16.  

Quando não lhe é dada a possibilidade de estar no mundo, ocorre a ansiedade, defluindo desta 

o desabrigo, o medo e o nada (a morte)17. O ser, portanto, apenas é algo quando está 

interagindo com o mundo, o ser-no-mundo. Para Hannah Arendt, o ser-no-mundo, o estar-no-

mundo é, portanto, um aspecto eminentemente político. 

 

Influenciada por Karl Jaspers, Arendt soube com primazia “ aliar à razão um conceito 

de liberdade” 18, objetivando construir uma cidadania mundial e forjar elos entre os homens 

através da comunicação sem imposições, “ mas na fé de que o múltiplo aponta para um 

Uno” 19. A filosofia da humanidade se constitui na possibilidade de tecer um diálogo dos 

homens entre si em um agir plural. Nas palavras de Jaspers: “ a consciência é a dimensão onde 

                                                
9  PERDIGÃO, Paulo. Existência e Liberdade: uma introdução à filosofia de Sartre. Porto Alegre, 1995, p. 86. 
10 ARENDT, Hannah. Homens em Tempos Sombrios. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 222. 
11 STEIN, Ernildo. A Questão do Método na Filosofia: um estudo do modelo heideggeriano. Porto Alegre: 

Movimento, 1991, p. 36. 
12 STEIN, Ernildo. A Caminho de uma Fundamentação Pós-metafísica. Porto Alegre: Edipucrs, 1997, pp. 138-

140. 
13 ARENDT, Hannah. A Dignidade da Política. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002, p. 16. 
14 HABERMAS Jürgen. O Discurso Filosófico da Modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 147. 
15 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo, parte I. Petrópolis: Ed. Vozes, 2001, p. 90. 
16 ARENDT,. A Dignidade da Política. op. cit., p. 31.  
17 HEIDEGGER, Martin. Que é Metafísica?. São Paulo: Nova Cultural, 2000, p. 58. (Coleção os Pensadores). 
18 ARENDT, A Dignidade da Política, op. cit., p. 142. 
19 ARENDT, Homens em Tempos Sombrios. op. cit., p. 82. 
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cessa a soberania do sujeito, não por submissão a uma ordem exterior e incompreendida, 

mas por livre obediência ao próprio entendimento”. 20 

 

O estar alheio ao mundo, no pensamento de Hannah Arendt, significa uma 

incapacidade para o pensar. O pensamento é condicionado pela compreensão, numa procura 

incessante pelo significado das coisas. Em suas palavras: 

 
O pensamento acompanha a vida e é ele mesmo a quinta essência desmaterializada 
do estar vivo. E uma vez que a vida é um processo, sua quintessência só pode 
residir no processo real do pensamento, e não em quaisquer resultados sólidos ou 
pensamentos específicos. Uma vida sem pensamento é totalmente possível, mas ela 
fracassa em desabrochar a sua própria essência – ela não é apenas sem sentido; ela 
não é totalmente viva. Homens que não pensam são como sonâmbulos.21 
 

O pensar não aceita apenas a mera aparência, deve estar condicionado a um agir. 

Portanto, o seu “ pressuposto é que o próprio pensamento emerge de incidentes da experiência 

viva e a eles deve permanecer ligado, já que são os únicos marcos por onde pode obter 

orientação”. 22 

 

Aspecto fundamental da compreensão arendtiana da política reside na liberdade e no 

juízo. Neste sentido, o conteúdo da vida política seria a “ recompensadora alegria que surge 

de estar na companhia de nossos semelhantes, de agir conjuntamente e aparecer em público; 

de nos inserirmos no mundo pela palavra e pelas ações, adquirindo e sustentando assim 

nossa identidade pessoal e iniciando algo inteiramente novo”. 23 

 

Através do juízo, os homens manifestam como o mundo se revela para eles. Na sua 

peculiar perspectiva do lugar específico que cada um ocupa nele, é que se revela o juízo24. 

Interessante observar como a originalidade do pensamento de Arendt decorre de uma 

intrincada e complexa teia, cujos pontos de fixação (da sua fundamentação teórica) 

encontram-se ligados aos seus mestres.  

 

Ao analisar o fenômeno totalitário, Hannah Arendt descobriu que se tratava de uma 

nova forma de dominação não prevista pela tradição e mesmo incompreensível segundo as 
                                                
20 JASPERS, Karl. Introdução ao Pensamento Filosófico. São Paulo: Cultrix, 2000, p. 108. 
21 ARENDT, Hannah. A Vida do Espírito. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002, p.143. 
22 ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Perspectiva, 2001, p. 41. 
23 ARENDT, Entre o Passado e o Futuro. op. cit.  p. 325.  
24 AGUIAR, Odílio Alves. Política e Finitude em Hannah Arendt. In OLIVEIRA, Manfredo; AGUIAR, Odílio 

Alves; SAHD, Luiz Felipe Netto de Andrade. Filosofia Política Contemporânea. São Paulo: Vozes, 2003, 
p.114. 
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categorias políticas tradicionais, concluindo que o fio da tradição do pensamento político 

ocidental fora definitivamente rompido e que a compreensão dos eventos políticos do presente 

teria de prescindir das categorias teóricas do passado25.  Transpondo o contínuo do fluxo do 

tempo, em busca dos valores perdidos do passado, Arendt apropria-se da filosofia de 

Heidegger, para quem: “ o pensamento tornou a ser vivo, ele faz com que falem tesouros 

culturais do passado considerados mortos e eis que eles propõem coisas totalmente diferentes 

do que desconfiadamente se julgava. Há um mestre; talvez se possa aprender a pensar”. 26  

 

Inspirada no pensamento de Heidegger acerca da temporalidade da atividade do 

pensamento, da qual originou a sua reconsideração da temporalidade histórica, Arendt reteve 

o caráter circular subjacente à análise heideggeriana da temporalidade, em que a abertura do 

futuro remete a um passado passível de repetição no presente. Conforme salienta André 

Duarte, “ trata-se aqui de uma outra concepção da temporalidade, própria à dinâmica do 

pensamento, a partir da qual é possível situar-se no presente e confrontar reflexivamente o 

passado com o auxílio do futuro e o futuro com o auxílio do passado”. 27 Decorrente desta 

definição de temporalidade, seu pensamento político confronta simultaneamente os eventos 

do presente à luz de um passado, frente às continências de um futuro sempre incerto.  

 

Nota-se, neste ponto, a apropriação arendtiana dos conceitos heideggerianos: 

 

Do ponto de vista do homem, que vive sempre no intervalo entre o passado e o 
futuro, o tempo não é um contínuo, um fluxo de interrupta sucessão; é partido ao 
meio, no ponto onde “ele” está; e a posição “dele” não é o  presente, na sua acepção 
usual, mas, antes, uma lacuna no tempo, cuja existência é conservada graças à 
“sua” luta constante, à “sua” tomada de posição contra o passado e o futuro .28 

 

 

Neste sentido, Hannah Arendt não apenas aceita a formulação de Heidegger como a 

transporta para política29. Ao relacionar os momentos revolucionários com a ruptura do 

                                                
25 DUARTE, André. Hannah Arendt entre Heidegger e Benjamin: a crítica da tradição e a recuperação da 

origem da política. In MORAES, Eduardo Jardim; BIGNOTTO, Newton (orgs.). Hannah Arendt: diálogos, 
reflexões, memórias, 2003, p. 64. 

26 ARENDT, Hannah. Homens em Tempos Sombrios. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 223. 
27 DUARTE, André. Op. cit., p. 76. 
28 ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Perspectiva, 2001, p. 37. 
29 O ponto de encontro da teoria política de Hannah Arendt com Heidegger consubstancia-se na seguinte 

passagem: “Não é necessário que a de -cisão  saiba explicitamente a proveniência das possibilidades para as 
quais ela se projeta. Mas é na temporalidade da pré-sença  e somente nela que reside a possibilidade de uma 
petição (N21) explícita na compreensão transmitida da pré-sença  do poder-ser existenciário para o qual ela 
se projeta. A decisão que retorna a si e se transmite torna-se, assim, re-petição de uma possibilidade legada 
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continuum da história, considera-os como a “ retradução de uma possibilidade originária que, 

negada pela própria tradição permaneceu em estado de vigília e vem se repetindo desde o 

final do século XVIII até o presente”. 30 Este passado não mais existe, restando apenas ruínas, 

fragmentos e indícios, cuja recriação possibilita a compreensão dos acontecimentos presentes. 

Deflui desta condição a dificuldade de reviver a origem do político, enquanto um evento 

histórico concreto, restando apenas fragmentos. As palavras originárias democrático-

republicanas, referindo-se a experiências políticas ainda que pretéritas, são portadoras de um 

sentido ainda revelado no presente.31 

  

Conforme salienta Adeodato32, Hannah Arendt elabora um método que pode ser 

dividido em três enfoques básicos: o primeiro enfoque é a fenomenologia conceitual, que 

seria a importância de ressaltar as distinções, tornando possível, ao fluir o discurso do 

pensamento, permitir a compreensão do objeto estudado. O segundo enfoque caracteriza-se 

pelo método de investigar através da análise etimológica e semântica de certos termos-chave 

(ação, poder, liberdade, etc...). E, finalmente, no terceiro enfoque, a observação de fenômenos 

históricos passados como acontecimentos relevantes, com possibilidade de nortear 

axiologicamente a ação. 

 

A incidência fenomenológica de sua concepção da política encontra-se delineada na 

sua categoria do juízo e do querer, presente em Lições sobre a Filosofia Política de Kant33 e 

na Vida do Espírito34. O pensamento condiciona de sobremaneira a capacidade de julgar. 

Neste sentido, para Hannah Arendt: 

 

Os homens podem julgar afirmativamente ou negativamente as realidades em que 
nascem e pelas quais são também condicionados; podem querer o impossível, 
como, por exemplo, a vida eterna; e podem pensar, isto é, espetacular de maneira 
significativa sobre o desconhecido e o incognoscível. E embora isso jamais possa 
alterar diretamente a realidade – como de fato não há, em nosso mundo, oposição 
mais clara e mais radical do que a oposição entre pensar e fazer –, os princípios 

                                                                                                                                                   
de existência. A re-petição é a transmissão explícita, ou seja, o retorno às possibilidades da pré-sença, que 
vigora por ter sido pré-sente”  (MARTIN, Heidegger. Ser e Tempo. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 191). 

30 DUARTE, André. Hannah Arendt entre Heidegger e Benjamin: a crítica da tradição e a recuperação da 
origem da política. In MORAES, Eduardo Jardim; BIGNOTTO, Newton (orgs.). Hannah Arendt: diálogos, 
reflexões, memórias, 2003, p. 78. 

31 Idem, ibidem, p. 81. 
32 ADEODATO, João Maurício. O Problema da Legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah Arendt. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária, 1989, p. 101. 
33 ARENDT, Hannah. Lições sobre a Filosofia Política de Kant. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1993. 
34 ARENDT, Hannah. A Vida do Espírito. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002. 
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pelos quais agimos e os critérios pelos quais julgamos e conduzimos nossas vidas 
dependem, em última instância, da vida do espírito.35 

 

A mera aparência constitui um fator que contribui significativamente para a formação 

do juízo, sendo “ um fato da vida cotidiana do qual nem o cientista nem o filósofo podem 

escapar”. 36 Por conseguinte, necessariamente na ação está contida uma ética da 

responsabilidade, relacionada a um agir consistente; “ o fundamental para uma práxis ética 

que só se revela no mundo das aparências é como cada um se singulariza por meio de seus 

atos e palavras, de modo a atrelar singularidade e responsabilidade”. 37  

 

A ação, norteando comportamento, possibilitando uma maior participação política e 

criando mecanismos através dos quais o poder instituído possibilite um agir em conjunto, 

constitui elemento importante para a compreensão da noção arendtiana de legitimidade que 

passaremos a examinar. 

 

 

2.2. O Problema da Legitimidade em Hannah Arendt 

 

Como vimos, a Legitimidade, segundo Hannah Arendt, decorre de um conjunto de 

valores: da ação realizada em conjunto no espaço público, onde liberdade, poder e autoridade 

são institucionalizados e vivenciados em uma estrutura plural (conselhos) e dialógica, 

preservando a sua natureza política.  

 

Em decorrência da fenomenologia do conceito utilizada por Arendt, expressões como 

ação, labor, trabalho, espaço público, liberdade, poder, autoridade, pluralidade e estruturas 

dialógicas assumem, para a autora, um significado muito peculiar e são o produto de uma 

legitimidade construída em uma rede de instituições, em conjunto. A palavra vivida38 é 

utilizada para a obtenção de um consenso, sendo este o verdadeiro poder. 

 

                                                
35 ARENDT, A Vida do Espírito.op. cit.  p. 56. 
36 ARENDT, Hannah. A Vida do Espírito. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002, p. 21. 
37 ARENDT, Hannah. Responsabilidade e Julgamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 53. 
38 Esta expressão é utilizada por Hannah Arendt, significando um rompimento entre a promessa e a ação. 
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Conforme pondera João Maurício Adeodato39, a Política e o Direito surgirão da 

pluralidade e da necessidade de estabelecer uma ordem no agir em conjunto. A política e a 

ação, em uma sociedade que vivencia os valores civilizatórios, constituem os guardiões da 

liberdade.  Chega mesmo a confundirem-se mutuamente, pois, “ política é liberdade e seu 

domínio de experiência é a ação”. 40 O lugar natural da existência e completude da palavra 

com a ação, da retórica com o agir, é o espaço público, composto por homens livres e iguais, 

onde a pluralidade é a essência e a persuasão a forma de proceder em uma estrutura 

dialógica41. A criação de instituições, onde o espaço público é consubstanciado, ocorre através 

do Direito, pois, segundo Hannah Arendt, ao Direito é reservado uma função meramente 

arquitetônica, como produto do homo faber. Pondo-o a salvo dos efeitos nefastos da 

factibilidade humana e “ estabelecendo um vínculo entre a permanência no tempo da vita 

activa e o empenho durável dos objetos”. 42 

 

A liberdade, mais do que um fascínio, para a autora, torna-se mesmo um princípio, 

onde todos os caminhos levam a ela e dela é o início da longa jornada para a felicidade 

pública. Liberdade é agir, pois, “ ser livre e agir são a mesma coisa”  43, é uma atitude, uma 

postura perene que identifica o homem livre. A continuidade do agir de homens livres é quem 

solidifica as instituições políticas44. Conforme salienta Celso Lafer: “ Liberdade (...) e a 

política surgem do diálogo no plural, que aparece quando existe este espaço público que 

permite a palavra viva e a ação vivida, numa unidade criativa e criadora”. 45 A liberdade não 

é solitária, ela necessita de companhia, sendo que o agir conjunto em uma fundação (espaço 

público institucionalizado) legitima o poder.46  

 

Hannah Arendt, analisando as estruturas administrativas, em seu livro “Da 

Revolução”, identificou que: “ Os conselhos eram, obviamente, esses espaços de liberdade”  47, 

permitindo a existência de uma importante zona intermediária entre o público e o privado. Os 

conselhos possuem como características serem órgãos participativos, autônomos, compostos 

                                                
39 ADEODATO, João Maurício. O Problema da Legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah Arendt op. 

cit., p. 120. 
40 ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Perspectiva, 2001, p. 192. 
41 ARENDT, Hannah. Verdade e Política. Lisboa. Portugal: Relógio D’Água, 1995, p. 31. 
42 LAFER, Celso. Hannah Arendt: pensamento, persuasão e poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 33. 
43 ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Perspectiva, 2001, p. 199. 
44 Idem, Ibidem, p. 201. 
45 LAFER, Celso. Hannah Arendt: pensamento, persuasão e poder. Op. cit., p. 32.  
46 LAFER, Celso. Hannah Arendt: pensamento, persuasão e poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 37. 
47 ARENDT, Hannah. Da Revolução. São Paulo: Ática; Brasília: UNB, 1990, p. 211. 
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por cidadãos com poder de deliberar e de executar, gozando de legitimidade, mesmo sem “ (...) 

se firmarem como órgãos permanentes do governo”. 48 A ausência dos conselhos, segundo 

Arendt, foi um dos malogros das revoluções, por não envidar esforços visando a assegurar 

este espaço público “ onde a liberdade como virtuosidade pudesse permanentemente aparecer 

na coincidência entre ação, palavra viva e palavra vivida”. 49 

 

Uma vez que surgem de um agir conjunto, esses conselhos possuem como principal 

característica a imperiosa necessidade de “ comunicação ilimitada e sem fronteiras”, 50 na qual 

a persuasão, e não a violência, constitui o objetivo do diálogo. A celebração de alianças, a 

busca incessante pelo consenso leva-a a afirmar que o poder legítimo é comunicacional, é 

dialógico.51  Por conseguinte, no agir conjunto, em conformidade com o marco regulatório 

institucional (pacta sunt servanda), está uma variável que identifica a legitimidade em 

Hannah Arendt.52 A natalidade53, a novidade (o novo começo; o momento fundador) e 

liberdade autorizariam a falar em revolução no sentido moderno.54 

 

Importante salientar que o poder, para Hannah Arendt, “ é um recurso gerado pela 

formação de uma vontade comum, isto é, pela capacidade política de concordar com um 

curso comum de ação” 55, produzindo consenso e engajamento participativo. Enquanto 

autoridade, pressupõe obediência sem violência, forjada ao longo de um processo de consenso 

político. O consenso, segundo Arendt, surge da participação ativa nos assuntos de interesse 

público. Esta participação ocorre em conformidade com a Lei, porém, esta deve garantir a 

possibilidade do dissenso (resistência), possibilitando o aprimoramento do debate no espaço 

público. O objetivo seria a tutela da liberdade pela comunicação ilimitada. 

 

Porém, conforme adverte Habermas, “ para Hannah Arendt, o poder político (...) é 

uma força autorizadora que se manifesta na criação do direito legítimo e na fundação de 

                                                
48 ARENDT, Hannah. Da Revolução. São Paulo: Ática; Brasília: UNB, 1990, p  211. 
49 LAFER, Celso. Hannah Arendt: pensamento, persuasão e poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p.78. 
50 Idem, Ibidem, p. 22. 
51 “Contrariando o mo delo teleológico da ação de Max Weber e do positivismo em geral, pelo qual o poder se 

define segundo o sucesso pessoal na indução da conduta do outro, Arendt entende que o consenso não pode 
ser manipulado ou induzido e que o poder está em função de um acordo” . (ADEODATO, João Maurício. O 
Problema da Legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah Arendt. Op. cit., p. 196). 

52 Idem, Ibidem, p. 207. 
53 Conforme Francisco Ortega: “A natalidade é a condição ontológica do agir” . (ORTEGA, Francisco. Para 

uma Política da Amizade: Arendt, Derrida, Foucault. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2000, p. 37). 
54 DUARTE, André; LOPREATO, Christina; MAGALHÃES, Marion Brepohl. A Banalização da Violência: a 

atualidade do pensamento de Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2004, p. 200. 
55  LAFER, Celso. Hannah Arendt: pensamento, persuasão e poder. Op. cit., p. 36.  
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instituições”. 56 A desobediência civil surge do vazio da Política e do Direito em produzir 

respostas para os problemas da sociedade, sendo, portanto, uma forma de expressão legítima 

em uma democracia, diferindo diametralmente da transgressão criminosa.57 

 

 

2.3. Da Ruptura – A Reconstrução da Cidadania para Crianças e Adolescentes 

 

A situação de segregação da infância no Brasil foi desvelada, graças à iniciativa e 

mobilização de organizações não governamentais e organismos internacionais, na década de 

80.58 Aquela década marcou o início de um longo processo de mobilização da sociedade 

brasileira por liberdade e direitos humanos.59 O sonhado Estado Democrático de Direito 

adquiriu concretude com a promulgação da Constituição Federal de 1988, compreendida 

como instrumento de justiça, guardião da igualdade e das liberdades democráticas. Nesse 

período, os meios de comunicação difundiram as condições aviltantes em que crianças e 

adolescentes eram submetidos e, o mais grave, a legitimação através de uma legislação 

segregacionista.  

 

O anseio da população pela liberdade política e pela democracia acabou por convergir 

com o envolvimento da sociedade brasileira em uma rede de solidariedade, numa enorme 

empatia por aqueles seres humanos cujo motivo de infortúnio era a própria inocência, “ a 

marca da sua privação de direitos e o selo da sua perda de posição política”. 60 Ações de 

solidariedade, passeatas e atos de protesto orientaram a percepção pública das injustiças 

decorrentes do processo judicial kafkiano e das condições inadequadas das entidades de 

internação para crianças e adolescentes. 

 

                                                
56 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre a facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1997, p. 187. 
57 ARENDT, Hannah. Crises da República. São Paulo: Perspectiva, 1999, p. 49. 
58 Dentre as diversas organizações, teve especial destaque o Movimento de Meninos de Rua, pela capacidade de 

mobilização de jovens em diversas manifestações públicas. 
59 Nas palavras de Alberto Tosi Rodrigues, referindo-se à mobilização pelas “diretas já”: “Um milhão e cem mil 

pessoas – nos cálculos da imprensa e de engenheiros da Secretaria Estadual dos Transportes - se 
aglomeraram no centro do Rio de Janeiro, na tarde daquela terça-feira, 10 de abril de 1984, formando uma 
imensa cruz humana que partia da Igreja da Candelária e atingia a estação da Central do Brasil, a 
Cinelândia e a praça Mauá” . (TOSI, Alberto. Diretas Já: o grito preso na garganta. São Paulo: Ed. Fundação 
Perseu Abramo, 2003, p. 74). 

60 ARENDT, Hannah. Origem do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 328. 
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 A lei demarcava uma fronteira de segregação entre crianças e adolescentes (em 

condições economicamente favoráveis de desfrutar da infância como direito social) e menores 

(sem direito de ter direitos). Tal realidade era fruto, em grande parte, de uma desigualdade de 

renda marcante da sociedade brasileira.61 Os efeitos negativos desta desigualdade para a 

infância se expressam objetivamente na desnutrição, altas taxas de mortalidade materno-

infantil, falta de cuidados no desenvolvimento infantil e difícil acesso à educação pré-escolar, 

trabalho infanto-juvenil, baixo desempenho e altas taxas de evasão e repetência escolar, 

prostituição infantil, abuso e maus tratos, como alertado no relatório do UNICEF.62  

Confinados ao império absoluto da necessidade, crianças e adolescentes foram submetidas, 

pela força desumanizadora da lei, à condição de menores. Eram considerados em situação 

irregular e, portanto, “ uma moléstia social, sem distinguir, com clareza, situações decorrentes 

da conduta do jovem ou daqueles que o cercam”. 63 

 

A referida condição implica na perda da textura social em que haviam nascido, 

tornando-as “ sem um lugar peculiar no mundo” 64, pois, as medidas de internação eram 

cumpridas geralmente em locais distantes dos seus lares e de sua família. O Estado, a pretexto 

de cuidar desses menores cujas famílias não tinham condições econômicas de fazê-lo, 

implementou um modelo que promovia uma ruptura dos vínculos familiares.65 A perda da 

proteção legal do governo ocorria quando eram privados de condições essenciais à sua 

subsistência, saúde e instrução. 

 

As crianças e adolescentes pobres, sem um lugar no mundo e sem direito à proteção 

legal pelo governo, são, então, submetidas a uma situação que guarda similitude com a 

condição de parias.66 Nesta condição estavam milhares de crianças e adolescentes nos anos 

                                                
61 Atingimos, em 1989, um índice de Gini de 0,62. Esse índice apresenta valores no intervalo de 0 (perfeita 

igualdade) a 1 (máxima desigualdade), isto é, quanto mais elevado o Gini, maior é a desigualdade. Foi 
calculado a partir do rendimento mensal de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais com 
rendimento.  Em números absolutos, significa que o conjunto de pessoas pertencentes aos 40% dos domicílios 
mais pobres gira em torno de 53,7 milhões e no 1% mais rico, esse conjunto conta com apenas 620 mil 
pessoas. (Fundo das Nações Unidas para a Infância – Unicef. A Infância Brasileira nos Anos 90. Brasília: Ed. 
Coronário, 1998, p. 33). 

62 Fundo das Nações Unidas para a Infância. A Infância Brasileira nos anos 90. Brasília: UNICEF, 1998, p. 39. 
63 SARAIVA, João Batista Costa. Adolescente e Ato Infracional. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 

2002, p. 14. 
64 Categoria do pensamento de Hannah Arendt utilizada para descrever a situação do judeu na Alemanha pré-

nazista, onde gradualmente ficou sem cidadania, sendo um entranho em sua própria terra. 
65 A legislação tratava igualmente como um problema de polícia, tanto os menores miseráveis quanto os 

infratores penais.  
66 Hannah Arendt, referindo-se à situação dos judeus na Alemanha (mesmo antes do nazismo), cujo significado 

conduz à idéia de um ser humano supérfluo. 
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8067, configurando-se, assim, o momento ideal para uma ruptura da ordem estabelecida, 

através da participação política ativa da sociedade brasileira.  

 

As grandes mobilizações organizadas em todas as capitais pelo Movimento dos 

Meninos de Rua tiveram uma grande adesão da sociedade, pois, através da reivindicação por 

uma cidadania para a infância e juventude, estava-se, ainda que sub-repticiamente, repudiando 

a falta de liberdades democráticas.  

 

O ato fundador68 (do novo começo) foi a Constituição Federal de 1988 (mais 

especificamente nos artigos 6º, 204, 227 e 228), seus princípios e ideais e, em seguida, a 

regulamentação legal (Estatuto da Criança e do Adolescente), onde um espaço público 

formado por um sistema de conselhos (Conselho de Direitos e Conselho Tutelar) foi 

engendrado.  

 

O Estado brasileiro, ao pactuar com a sociedade a infância enquanto direito social, 

através da Constituição Federal de 1988, refletiu o momento político que o país estava 

atravessando, assumindo, assim, a condição de sujeito passivo, pois, na interação entre 

governantes e governados, foi a coletividade que assumiu a responsabilidade de atendê-los69. 

A ruptura com a ditadura militar e a esperança de implementar uma democracia gerou uma 

demanda enorme por direitos civis, priorizando a condição peculiar de crianças e adolescentes 

como pessoas em desenvolvimento. Esta responsabilidade foi declarada na Assembléia Geral 

das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989, e, posteriormente ratificada quando o Brasil 

foi signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança70, em 26 de janeiro de 1990. 

 

A ruptura, através da ordem jurídica, com a tradição dos valores referentes ao Direito 

do Menor (1927-1990), caracterizado pela “ identificação jurídica e ideológica entre infância 

carente e infância delinqüente” 71, para um Direito da Infância e Juventude significou o 

                                                
67 BARROS, Ricardo Paes; HENRIQUES, Ricardo; MENDONÇA, Rosane. Desigualdade e Pobreza no Brasil. 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Rio de Janeiro, junho de 2001. Disponível em: 
<http://ipea.gov.br.html>. Acesso em 06 de julho de 2003, às 19:58 h. 

68 A palavra fundação constitui um termo-chave utilizado por Hannah Arendt em “Sobre a Revolução”, 
significando o novo começo após uma grande ruptura, cujo ato fundador marcará o passado. 

69 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 127. 

70 Ratificada pelo Decreto Legislativo nº 28, de setembro de 1990. 
71 MACHADO, Martha de Toledo. A Proteção Constitucional de Crianças e Adolescentes e os Direitos 

Humanos. Barueri: Manole, 2003, p. 35. 
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“ reconhecimento da criança e do adolescente como sujeito pleno de direitos”. 72 Tal conquista 

ocorreu com a participação ativa da população73, dos movimentos sociais e da mídia em um 

raro congraçamento público com fins de emancipação.  

 

A doutrina da proteção integral, consignada como prioridade absoluta na Constituição 

Federal de 1988 e regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, consiste em um 

pacto pela liberdade, constitutio libertatis, ao converter “ os ‘menores’ (diminuídos sociais) em 

cidadãos-crianças e cidadãos-adolescentes”. 74 A infância compreende o gozo e o exercício 

pleno da liberdade; um direito social de natureza constitucional.75 

 

Conforme salienta José Eduardo Faria76, a excessiva influência do formalismo jurídico 

na cultura política brasileira gerou vários mitos; um deles é o de que a democracia só é 

garantida quando os direitos humanos são inscritos em uma Constituição. Sem ação política, a 

Constituição se reduz a uma ilusão fetichista: é encantadora mais não é real. O consentimento 

à Constituição, o “ consensus universalis”, nas palavras de Hannah Arendt 77, “ é meramente 

fictício; de qualquer modo nas circunstâncias atuais perdeu toda a plausibilidade”, estando o 

Estado em crise de legitimidade porque “ perdeu, com o decorrer do tempo, todas as praxes 

que permitiam a real participação dos cidadãos”, ou devido à “ burocratização em não 

representar ninguém exceto as máquinas dos partidos”. 78  

 

Em uma sociedade como a brasileira: altamente complexa, funcionalmente 

diferenciada, heterogênea (em função das desigualdades setoriais e regionais), constitui um 

considerável desafio implementar políticas públicas sem recursos. Conforme salienta Marta 

Arretche “ a existência de políticas sociais supõe a institucionalização de capacidade técnica 

                                                
72 MENDEZ. Emílio Garcia. Das Necessidades aos Direitos. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 98. 
73 Quando da Assembléia Nacional Constituinte, esta só poderia ser composta por Senadores e Deputados 

Federais. Visando criar um canal de comunicação com a população, foi implantado o instituto da Emenda 
Popular, pela qual os cidadãos apresentavam suas propostas e, uma vez preenchido o requisito de no mínimo 
100 mil assinaturas, seriam examinadas. Apenas uma atendeu aos requisitos estabelecidos: a Emenda Popular 
que propunha a inclusão dos direitos da criança e do adolescente, com 1 milhão e 200 mil assinaturas. Tornou-
se impossível aos constituintes ignorar um movimento capaz de arrecadar nas ruas tantas assinaturas.  

74 COSTA, Antonio Carlos Gomes da; LIMA, Carlos Eduardo de Araújo; MENDEZ, Emílio Garcia. Direitos de 
ter Direitos. Brasília: UNICEF, 1991, p. 02. 

75 Constituição Federal de 1988, art. 6º: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e a infância, a assistência aos 
desamparados, na forma da Constituição” . 

76 FARIA, José Eduardo. A Crise do Direito Numa Sociedade em Mudança. Brasília: UNB, 1988, p. 51. 
77 Referindo-se especificamente ao Vietnã e à crise de Woltergate. (ARENDT, Hannah. Crises da República. São 

Paulo: Perspectiva, 1999, p. 79). 
78 Idem, Ibidem, p. 79. 
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(financeira, administrativa e de recursos humanos) para garantir uma relativa continuidade 

no fluxo de oferta de um dado bem ou serviço”. 79 A complexidade do processo constitucional 

brasileiro decorre da própria Constituição, quando vincula uma grande parte do orçamento 

público, sem liberar recursos para investir em políticas sociais, promovendo contínuas 

limitações ao Estado, tornando inócua a prioridade constitucional para com crianças e 

adolescentes. 80  

 

Assim, parece-nos claro o significado e a força do termo menor na sociedade 

brasileira, numa dimensão político-cultural, na percepção de crianças e adolescentes como 

seres humanos supérfluos, sem direito a ter direitos. Tal percepção se traduz numa tradição de 

violência que, apesar das significativas mudanças na legislação, ainda confina milhares de 

crianças e adolescentes na condição de menor, sujeitas a uma pedagogia do medo, em um 

“estado de natureza totalitário”.  

 

A análise de Hannah Arendt acerca de como “ os movimentos totalitários usam e 

abusam das liberdades democráticas com o objetivo de suprimi-las” 81, permite-nos 

identificar e elucidar, uma vez existente um conjunto de fatos e elementos, a experiência 

totalitária nos dias de hoje.82 

 

 Um cenário propício para a difusão de movimentos totalitários ocorre quando em uma 

comunidade política a maioria dos cidadãos comporta-se como uma massa, cuja principal 

característica é o isolamento, a atomização, a apatia e a indiferença.  

 

No que concerne à questão da infância e juventude brasileira, estímulos gerados pela 

propaganda83, e uma longa tradição “menorista” dificultam, para a maioria da população, 

                                                
79 ARRETCHE, Marta. Estado Federativo e Políticas Sociais: determinantes da descentralização. São Paulo: 

FAPESP, 2000, p. 25. 
80 Conforme artigo 227 da Constituição Federal de 1988. 
81 ARENDT, Hannah. Origem do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 362. 
82 BIGNOTTO, Newton. O Totalitarismo Hoje? In AGUIAR, Odílio Alves; et al. Origens do Totalitarismo: 50 

anos depois. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2001, p. 38. 
83 A mídia (sobretudo através de telejornais e jornais sensacionalistas) tem propiciado uma mitificação do 

adolescente infrator, identificando-o com o mal, tendo como principal efeito a difusão do terror e 
marginalização de um segmento da população cujo principal crime é ser pobre. Conforme esclarece Hannah 
Arendt, “o sucesso da propaganda totalitária  não se deve tanto à sua demagogia quanto ao conhecimento de 
que o interesse, como força coletiva, só se faz sentir onde um corpo social estável proporciona a necessária 
conexão motora entre o indivíduo e o grupo; nenhuma propaganda baseada no mero interesse pode ser eficaz 
entre as massas, já que a sua característica principal é não pertencerem a nenhum corpo social ou político e 
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compreender as instituições de atendimento como um desafio eminentemente pedagógico 

(novo paradigma) e, portanto, desconsidera-se a possibilidade de serem eficazes. A omissão 

do Estado em promover políticas públicas efetivas denota, de um lado, a não aplicabilidade 

dos princípios fundamentais de Estado Democrático de Direito (consignados na Constituição 

Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente) e, de outro, a insurgência de um 

“estado de natureza totalitário”, onde crianças e jovens pobres, en quanto seres humanos 

supérfluos, são vítimas preferenciais de uma “ mentalidade exterminatória”. 84 

 

Ocorre que, apesar da entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente há 

mais de uma década, têm crescido avassaladoramente os indicadores de violência praticados 

contra crianças e adolescentes, de tal forma que já se identifica uma mudança na estrutura 

demográfica populacional do país.85 A complexidade do problema da violência é inegável; 

porém, alguns aspectos a tornam particularmente cruel e irradiam terror para milhares de 

cidadãos-crianças e cidadãos-adolescentes. Referimo-nos aqui, especificamente à formação de 

grupos de extermínio (inclusive com o envolvimento de policiais)86, a prática 

institucionalizada da tortura em unidades de internação87, o tráfico de crianças para fins de 

exploração sexual88, o uso de crianças como mão de obra escrava89 e 52 milhões de pessoas 

vivendo na miséria. Entretanto, o componente a mais na tragédia nacional é o silêncio 

ensurdecedor da sociedade de massa, a propagar-se frio, inerte, indiferente e incapaz de agir 

politicamente. 

 

                                                                                                                                                   
construírem, portanto, um verdadeiro caos de interesses individuais” . (ARENDT, Hannah. Origem do 
Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 356. 

84 OLIVEIRA, Luciano. Neo-Miséria e Neo-Nazismo: uma revisita à critica à razão dualista. Política Hoje. 
Recife, ano 3, n. 4, jul./ dez. 1996,  p. 102. 

85 SOARES, Luis Eduardo. Juventude e Violência no Brasil Contemporâneo. In VANNUCHI, Paulo; NOVAIS, 
Regina (Orgs.). Juventude e Sociedade: trabalho, Educação, Cultura e Participação. São Paulo: Fundação 
Perseu Abramo, 2004, p. 102.  

86 CARVALHO, Sandra (Org.). Relatório de Execuções Sumárias no Brasil – 1997 / 2003. Rio de Janeiro, 2003. 
Disponível em <http://www.global.org.br/>. Acesso em 30 de agosto de 2004, às 21:29 h. 

87 RODLEY, Nigel S. Relatório sobre Tortura no Brasil. Produzido pelo Relator Especial sobre a Tortura da 
Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU). Genebra, 2001. Disponível em 
<http://www.global.org.br.html>. Acesso em 06 de julho de 2003, às 20:19 h. 

88 LEAL, Maria Lucia; LEAL, Maria de Fátima. Pesquisa sobre o Tráfico de Mulheres, Crianças e 
Adolescentes, para Fins de Exploração Comercial no Brasil. Relatório Nacional. Brasília: CECRIA – Centro 
de Referência, Estudos e Ações Sobre Crianças e Adolescentes, 2002. Disponível em 
<http://www.cecria.org.br/>. Acesso em 22 de julho de 2003, às 22:33 h. 

89 BRASIL, Congresso Nacional. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que Apura Denúncias sobre o 
Trabalho de Crianças e Adolescentes no Brasil. Relatório Final. Brasília, DF: Secretaria Especial de 
Editoração e Publicações, 2001, 1 CD – ROM. 



 56 

Conforme adverte Luiz Eduardo Soares, “ está em curso no Brasil um verdadeiro 

genocídio” e as vítimas “ são, sobretudo, os jovens pobres e negros, do sexo masculino, entre 

15 a 24 anos, que têm pago com a vida o preço de nossa insensatez coletiva”.  90 Lamentáveis 

fatos não se transformam em fatos políticos, devido ao fenômeno das massas constituídas 

“ pela maioria de pessoas neutras e politicamente indiferentes”. 91 Os altos índices de 

homicídios de jovens espalhados em todo o país92 cuja semelhança é a capacidade econômica, 

o sexo e a raça, denotam a existência de movimentos totalitários na sociedade brasileira.  

 

Neste sentido, não é tão difícil perceber, na sociedade brasileira, elementos político-

culturais apontados por Hannah Arendt como favoráveis à proliferação de movimentos 

totalitários no Brasil: o fenômeno das massas, a burocratização das atividades humanas, a não 

participação dos cidadãos no governo, a descartabilidade de seres humanos, a subserviência 

da política à economia, a criação de consensos através da propaganda, medo, solidão e 

violência. Tempos sombrios ameaçam a nossa jovem e ainda frágil democracia a cada 

violação dos direitos humanos. Particularmente, a tragédia é ainda mais cruel quando se trata 

de crianças.  

 

Segundo Celso Lafer, “ o primeiro direito humano, do qual derivam todos os demais, é 

o direito a ter direitos que a experiência totalitária mostrou que só podem ser exigidos 

através do acesso pleno à ordem jurídica que apenas a cidadania oferece”. 93 Ora, no estado 

de natureza totalitário, conforme salientado por Hannah Arendt, o direito positivo é 

negligenciado, “ como no caso da Constituição de Weimar, que o governo nazista nunca 

revogou” 94; porém, ele “ não opera sem a orientação de uma lei, nem é arbitrário, pois 

afirma obedecer rigorosa e inequivocamente àquelas leis da natureza ou da História que 

sempre acreditamos serem a origem de todas as leis”. 95 A lei da natureza é a fonte da 

legitimidade totalitária, cujo princípio mandamental é a sobrevivência para os mais aptos. 

Sendo que, portanto, “ a nudez abstrata de serem unicamente humanos era [e é] o maior risco 

                                                
90 SOARES, Luis Eduardo. Juventude e Violência no Brasil Contemporâneo. In VANNUCHI, Paulo; NOVAIS, 

Regina (Orgs.). Juventude e Sociedade: trabalho, Educação, Cultura e Participação. São Paulo: Fundação 
Perseu Abramo, 2004, p. 130. 

91 ARENDT, Hannah. Origem do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 361. 
92 Segundo Luís Eduardo Soares, “O problema alcançou um ponto tão grave que já há um déficit de jovens do 

sexo masculino na estrutura demográfica brasileira. Um déficit que só se verifica nas sociedades que estão em 
guerra” . (SOARES, Luis Eduardo. Juventude e Violência no Brasil Contemporâneo.  op. cit., p. 130). 

93 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2001, p.166. 

94 ARENDT, Hannah. Origem do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 513. 
95 Idem, Ibidem, p. 513. 
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que corriam” 96 e correm determinados segmentos da população que se encontram nessas 

condições de isolamento e exclusão social.97 

 

Os princípios do Estado Democrático de Direito, consubstanciados na liberdade, vêm 

a ultrapassar a condição arbitrária do jusnaturalismo que sustenta a legitimidade totalitária. No 

estado de natureza, a complacência com a violência torna-se a regra; a sobrevivência é do 

mais forte; porém, essa situação torna-se intolerável em um Estado de Direito, onde todos se 

submetem ao domínio da lei. Liberdade e igualdade vinculam o conteúdo da ordem jurídico-

positiva, e o direito só será justo se nelas for fundamentado.98 

 

A igualdade, para Hannah Arendt, “ é um construído, elaborado convencionalmente 

pela ação conjunta dos homens através da organização da comunidade política” 99, portanto, 

a igualdade é um artifício humano. No que concerne ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 

a doutrina da proteção integral (art. 1º) identifica igualdade com equidade de tratamento 

perante a lei. A igualdade e liberdade – bandeiras revolucionárias do iluminismo francês – 

firmam-se como ideais de organização societária. A liberdade para crianças e adolescentes, 

segundo a legislação atualmente em vigor, revela-se enquanto: o respeito, a dignidade, o 

direito à convivência familiar e comunitária, o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao 

lazer passam a ser direitos fundamentais inerentes a toda criança e adolescente, pelo fato de 

estarem na condição de seres humanos em desenvolvimento.100 

 

Da compreensão das revoluções (particularmente a revolução francesa, americana e 

russa) pode-se extrair que: “ a liberdade, e não a justiça, nem a grandeza,[é] o critério mais 

alto para o julgamento de constituições de corpos políticos, não é apenas nosso entendimento 

de revolução, mas nossa concepção de liberdade”. 101  

                                                
96 ARENDT, Origem do Totalitarismo. ob. cit. p. 333. 
97 Conforme cita o Prof. Luciano Oliveira, “os presos, meninos de rua, catadores de lixo, flanelinhas” 

(OLIVEIRA, Luciano. Neo-Miséria e Neo-Nazismo: uma revisita à critica à razão dualista. Política Hoje. 
Recife, ano 3, n. 4, jul./ dez. 1996,  p. 101). 

98 GOMES, Alexandre Travessoni. O Fundamento de Validade do Direito: Kant e Kelsen. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2000, p. 81. 

99 LAFER, Celso, A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt ob. 
cit. p.150. 

100 Segundo o art. 16 do ECA, “O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: I - ir, vir e estar nos 
logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; II - opinião e expressão; III - 
crença e culto religioso; IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; V - participar da vida familiar e 
comunitária, sem discriminação; VI - participar da vida política, na forma da lei; VII - buscar refúgio, 
auxílio e orientação” . 

101 ARENDT, Hannah. Da Revolução. São Paulo: Ática; Brasília: UNB, 1990, p. 23. 
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A liberdade, para Hannah Arendt, é o que dá sentido à política102, e não o poder, pois, 

“ o poder corresponde à habilidade humana não apenas para agir, mas para agir em 

conjunto”. 103 Neste sentido, segundo Celso Lafer, “ significa liberdade para participar, 

democraticamente, do espaço público da palavra e da ação. Liberdade, nesta acepção, e 

política surgem do diálogo no plural, que aparece quando existe este espaço público que 

permite a palavra viva e a ação vivida, numa unidade criativa e criadora.” 104 

 

No que concerne a crianças e adolescentes um aspecto, dentre outros, que dificulta o 

vivenciar da liberdade na plenitude é, obviamente, a própria condição de ser humano em 

desenvolvimento, necessitando ser assistido para o exercício de um direito. Dependem, para 

preservação dos seus direitos, da ação solidária dos demais cidadãos. 

 

Sendo que a ação105 e a política “ são as únicas coisas que não poderíamos sequer 

conceber sem ao menos admitir a existência da liberdade, e é difícil tocar em um problema 

político particular sem, implícita ou explicitamente, tocar em um problema de liberdade 

humana”. 106 A finalidade última da revolução é a fundação da liberdade, portanto, “ a 

preocupação dos revolucionários em criar corpos políticos estáveis revela a sua preocupação 

em criar uma moldura de estabilidade, sempre a serviço da participação ativa”. 107 Para 

André Duarte, “ Arendt certamente temia pela perda definitiva do acesso ao passado, visto 

que o seu esquecimento também poderia trazer consigo a própria impossibilidade de 

compreender os traços que caracterizam o presente”. 108 

 

Ao submeter crianças e adolescentes oriundas de classes menos favorecidas 

economicamente e, portanto, mais vulneráveis à condição de privação de direitos “ não 

                                                
102 ARENDT, Hannah. A Dignidade da Política. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002, p. 117. 
103 ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2001, p. 36. 
104 LAFER, Celso. Hannah Arendt: pensamento, persuasão e poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p.32. 
105 Segundo Arendt, “A ação, única atividade que se exerce diretamente entre os homens sem a mediação das 

coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de que homens, e não o 
Homem, vivem na Terra e habitam o mundo” . (ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000, p. 15). 

106 ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Perspectiva, 2001, p. 192. 
107 DRUCKER, Claudia. O Destino da Tradição Revolucionária: auto-incompreensão ou impossibilidade 

ontológica? In  MORAES, Eduardo Jardim; BIGNOTTO, Newton (orgs.). Hannah Arendt: diálogos, 
reflexões, memórias, 2003, p. 199. 

108 DUARTE, André. Hannah Arendt entre Heidegger e Benjamin: a crítica da tradição e a recuperação da 
origem da política. In MORAES, Eduardo Jardim; BIGNOTTO, Newton (orgs.). Hannah Arendt: diálogos, 
reflexões, memórias, 2003, p. 66. 
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restava nenhuma autoridade para protegê-los e nenhuma instituição disposta a garanti-

los”. 109 A discriminação social é algo inerente à sociedade humana, a segregação, ao 

contrário, é produto da vontade humana, é um ato de violência. 

 

A privação dos direitos é observada por Hannah Arendt nos seguintes termos: 

 

A calamidade dos que não têm direitos não decorre do fato de terem sido privados 
da vida, da liberdade ou da procura da felicidade, nem da igualdade perante a lei ou 
da liberdade de opinião – fórmulas que se destinavam a resolver problemas dentro 
de certas comunidades – mas do fato de já não pertencerem a qualquer comunidade. 
Sua situação angustiante não resulta do fato de não serem iguais perante a lei, mas 
sim de não existirem mais leis para eles; não de serem oprimidos, mas de não haver 
ninguém mais que se interesse por eles, nem que seja para oprimi-los. Só no último 
estágio de um longo processo o seu direito à vida é ameaçado; só se permanecerem 
absolutamente ‘supérfluos’, se não se puder encontrar ninguém para ‘reclamá-los’, 
as suas vidas podem correr perigo.110 

 

Na vigência do Código de Menores, apesar de todas as violações de direitos humanos 

que ele propiciava, não vislumbramos uma completa identificação com a situação do povo 

judeu. Encontramos, porém, o fato de crianças e adolescentes serem submetidos ao processo 

de institucionalização em internatos (sem necessariamente terem praticado algum tipo de 

conduta descrita como crime ou contravenção), fragilizando ainda mais os débeis vínculos 

familiares e comunitários. Hannah Arendt descreve esta mesma sensação, referindo-se aos 

apátridas, pois, “ a perda dos seus lares (...) significava a perda de toda a textura social na 

qual haviam nascido e na qual haviam criado para si um lugar peculiar no mundo”. 111  

 

As pesquisas sobre as condições de vida de crianças e adolescentes começaram a ser 

realizadas e divulgadas para a sociedade brasileira apenas entre o final da década de 70 e a 

primeira metade da década de 80, com o objetivo de estabelecer um perfil do grupo que se 

encontrava dentro das instituições (composto tanto por carentes como por infratores). O 

diagnóstico esclareceu que “ a pobreza aparece como um fator que conduz à internação” 112, à 

                                                
109 Assim como os judeus na Alemanha, antes e depois do nazismo. (ARENDT, Hannah. Origem do 

Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 325). 
110 Idem, Ibidem, p. 329. 
111 Idem, Ibidem, p. 327. 
112 Neste sentido, “A população internada é composta por crianças e jovens, que são  tratados como órfãos e 

abandonados, embora possuam famílias. Os muitos ‘orfanatos’ espalhados pelas cidades brasileiras estão 
abarrotados de ‘menores’ que teriam sido internados por encontrarem-se em ‘situação irregular’ (Código de 
Menores / 1927 – 1990). Tal irregularidade poderia consistir, por exemplo, no fato de terem nascido pobres e 
terem sobrevivido, sem que suas famílias tivessem condições de sustenta-los. Os menores são em geral 
originários do mesmo município onde estão localizadas as instituições, provindos dos locais mais pobres das 
cidades, como as favelas e os bairros das periferias. Suas comunidades de origem são com freqüência muito 
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perda da liberdade. Tanto a condição de menor quanto a de apátrida guardam uma similitude, 

pois, em ambas, ao “ perder o status civitatis significa ser expulso da humanidade”. 113 

 

Seja por questões econômicas ou humanísticas, a privação de direitos conduziu ao 

“ fenômeno de ‘ricochete’ ” 114: violência gerando violência, um contínuo aumento de atos 

infracionais praticados por crianças e adolescentes que só não é maior que os crimes 

praticados contra eles. Conforme salienta Hannah Arendt, ao “ substituir o poder pela 

violência pode trazer a vitória, mas o preço é muito alto; pois ele é não apenas pago pelo 

vencido como também pelo vencedor, em termos de seu próprio poder”. 115 

 

A Constituição Federal de 1988 foi um ato fundador da cidadania para crianças e 

adolescentes, reflexo da participação da população, de órgãos representando a sociedade civil 

e de organismos internacionais. Ao soerguer todas as crianças e adolescentes da condição de 

menor (sem direito a ter direitos) para a condição de cidadão (com direitos subjetivos), 

acolhendo os ecos oriundos das diversas manifestações públicas, foi um momento de ruptura 

com a tradição jurídica e cultural brasileira e, portanto, um momento fundador116 de um novo 

começo.  O consenso construído permitiu a inclusão, em nível constitucional, da doutrina da 

proteção integral, rompendo definitivamente com a tradição brasileira da situação irregular. A 

legitimidade do agir em conjunto consubstanciou-se em previsão legal117 e, esta, na criação de 

espaços públicos através de um sistema de conselhos (o Conselho de Direito e o Conselho 

Tutelar) com funções diversas, porém, complementares.  

 

                                                                                                                                                   
distantes das instituições nas quais reside, dificultando a manutenção dos laços familiares. Estes vão 
conseqüentemente se enfraquecendo à medida que os anos passam, o que torna pertinente a seguinte dúvida: 
poderia a internação ser considerada uma alternativa válida para as famílias que têm dificuldades de cuidar 
de seus filhos, ou funcionaria como um incentivo ao abandono? Diversos estudos sugerem que a internação, 
salvo em condições excepcionais, causa mais danos do que beneficia aqueles que a ela recorrem” . 
(FAUSTO, Ayrton; CERVINI, Rubem. O Trabalho e a Rua: crianças e adolescentes no Brasil urbano dos 
anos 80. São Paulo: Cortez, 1996, p 72).  

113 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p.147. 

114 ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2001, p. 43. 
115 Idem, ibidem, p. 42.  
116 Apesar de empregar o termo revolução em outro sentido, Antonio Carlos Gomes da Costa considera que “O 

Estatuto da Criança e do Adolescente fez três revoluções em termos de política pública. Uma revolução de 
conteúdo, uma revolução de método e uma revolução de gestão” . (COSTA, A. C. G. Discutindo a Assistência 
Social no Brasil. p. 114). Neste sentido, também é expressão utilizada por Patrícia Calmon Rangel: “O 
Estatuto, incorporando em todos os seus dispositivos a doutrina da ‘Proteção Integral’, tornou toda e 
qualquer criança sujeito de direitos, causando uma verdadeira revolução positiva na história dos direitos da 
infância no Brasil”  (RANGEL, Patrícia Calmon. Abuso Sexual: intrafamiliar recorrente. Curitiba: Juruá, 
2001, p .38). 

117 Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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O ato de fundação em relação à infância e juventude caracteriza-se por uma nova 

ordem jurídica caracterizada pela ação plural, organizada funcionalmente em um Sistema de 

Garantia de Direitos composto de “ três grandes eixos ou linhas: promoção, defesa e controle 

social”. 118 No eixo de promoção de direitos, cujo objetivo específico é a deliberação, 

formulação da política de atendimento, está o Conselho de Direitos da Criança e do 

Adolescente.119 No eixo da defesa “ temos um conjunto de atores governamentais e não 

governamentais: Poder Judiciário (...), Ministério Público, Secretarias de Justiça (...), 

Secretarias de Segurança Pública (...), Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, Ordem dos 

Advogados do Brasil [e os] Centros de Defesa”. 120 No eixo de controle social “ são espaços 

[públicos] de mobilização e articulação da sociedade”, em fóruns. 121 

 

A inovação institucional reside no Conselho Tutelar, eleito pela comunidade 

especificamente para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, em 

eleições cujo voto é facultativo. Apesar de não jurisdicional, constitui um espaço público de 

deliberação, uma instância de proteção.  

 

O sistema de conselhos seria, então, o guardião dos princípios libertários; os guardiões 

da liberdade e igualdade.122 Preocupação pertinente, sobretudo nos tempos modernos, onde a 

cultura moderna caracteriza-se pela ameaça permanente de esquecimento.123 Sem o registro e 

a transmissão de uma memória todo acontecimento vivido simplesmente esvaece e 

desaparece, condenando a todos a um eterno retorno ao ponto de partida. 

 

A natureza política do conselho é a resistência, sendo este o tesouro perdido, segundo 

Arendt, pois, ao aderir à resistência “ despido de todas as máscaras tanto daquelas que a 

sociedade designa a seus membros como das que o indivíduo urde para si mesmo em suas 

                                                
118 CABRAL, Edson Araújo (Org.). Sistema de Garantia de Direitos – um caminho para a proteção integral. 

Recife: CENDHEC, 1999, p. 96. Coleção Cadernos CENDHEC – vol. 8. 
119 Conforme a Constituição Federal/88 (art. 227, § 7º combinado com o art. 204) e regulamentado pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente (art. 88 da lei nº 8.069/90), consiste em uma das diretrizes da política de 
atendimento a criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, 
órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária 
por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais. 

120 CABRAL, Edson Araújo (Org.). Sistema de Garantia de Direitos – um caminho para a proteção integral. 
Recife: CENDHEC, 1999, p. 98. Coleção Cadernos CENDHEC – vol. 8. 

121 Idem, Ibidem, p. 99. 
122 No que concerne ao Conselho Tutelar, a sua principal atribuição é zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente, conforme art. 131 do ECA.  
123 MATOS, Olgária Chain Feres. O Storyteller e o Flâneur: Hannah Arendt e Walter Benjamin. In MORAES, 

Eduardo Jardim; BIGNOTTO, Newton (orgs.). Hannah Arendt: diálogos, reflexões, memórias, 2003, p. 95. 
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reações psicológicas contra a sociedade, (...) serão visitados por uma visão de liberdade” 124 

e encontrará a si mesmo, a sua essência. 

 

O sistema de conselhos (Conselho de Direitos e Conselho Tutelar), integrante do 

Sistema de Garantia de Direitos da infância e juventude, se constitui como espaços públicos 

que “ incorporam a noção de uma democracia participativa e articula a democracia direta à 

democracia representativa, no sentido de ampliar os espaços e canais de interlocução entre 

Estado e sociedade civil, ou entre o governo e o povo”. 125  

 

O fato de Hannah Arendt considerar como ato de fundação uma ação política que se 

perpetua no tempo através de um instrumento jurídico não confere a ela uma postura legalista. 

O direito é produto da ação política e requer consenso, sendo “ a Constituição (...) um 

construído convencional, no qual a contigência do consenso cuja autoridade deriva do ato 

fundador, é uma virtude, pois a verdade da lei repousa na convenção criadora de uma 

comunidade política, que enseja a gramática da ação e a sintaxe do poder”. 126 Portanto, a lei, 

enquanto aspecto formal, não confere necessariamente liberdade e sim uma promessa de 

estabilidade à imprevisibilidade natural dos fatos e acontecimentos.  

 

Nestes termos, em conformidade com a teoria de Hannah Arendt, a democracia 

participativa, através de um sistema de conselhos (no nosso caso, o Conselho de Direitos e o 

Conselho Tutelar), possui como grande desafio a conquista da legitimidade, sobretudo 

considerando o antagonismo na ação com o sistema representativo. Isto é, nas democracias 

modernas, o poder de mudança dos cidadãos foi substituído pela eleição dos representantes 

que, submetida às regras do sistema de partidos, possibilita “ todo tipo de barganha e 

negociação a portas fechadas” 127, levando a uma crise de representação que nada mais é que 

uma crise de legitimidade. 

 

A tradição, lembrada pelo Direito, tem um papel negativo, visando através das 

lembranças do passado escapar dele no presente, “ permitindo assim uma permanente 
                                                
124 ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Perspectiva, 2001, p. 30. 
125 NASCIMENTO, Sueli Maria do. Caminhos e Descaminhos da Gestão Democrática da Política Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente em Jaboatão dos Guararapes – PE. Recife: a autora, 2000, p. 59. 
(Dissertação de Mestrado em Serviço Social – UFPE) 

126 LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 26. 

127 DRUCKER, Claudia. In MORAES, Eduardo Jardim; BIGNOTTO, Newton (orgs.). Hannah Arendt: diálogos, 
reflexões, memórias, 2003, p. 201. 
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refundação da política”. 128 Põe-se, pois, como desafio à legitimação dos conselhos tutelares, 

no sentido de resistir às “mentalidades exterminatórias”, ao movimento totalitário, ultrapassar 

os limites do governo representativo que perdeu “ todas as praxes que permitiam a real 

participação dos cidadãos, e (...) atualmente sofre gravemente da mesma doença que o 

sistema de partidos: burocratização e tendência do bipartidarismo em não representar 

ninguém exceto as máquinas dos partidos” 129. 

 

 

 

                                                
128 EISENBERG, José. Comunidade ou República? Hannah Arendt e as linguagens do pensamento político 

contemporâneo. In MORAES, Eduardo Jardim; BIGNOTTO, Newton (orgs.). Hannah Arendt: diálogos, 
reflexões, memórias, 2003, p. 172. 

129 ARENDT, Hannah. Crises da República. São Paulo: Perspectiva, 1999, p. 79. 



CAPÍTULO III 

Teoria e Prática: 
perscrutando a legitimidade dos Conselhos Tutelares 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Modelo Teórico utilizado 

 

Vimos argumentando nos capítulos anteriores que os conselhos tutelares foram 

juridicamente instituídos durante o movimento pela democratização da sociedade, sendo, 

então, implantados como mecanismos de controle popular, cujas atribuições legais lhe 

conferem características de accountability fundadas na obrigação de resistência (sócio-

política). 

 

Partimos do pressuposto de que a legitimidade desses conselhos, na condição de 

órgãos públicos de natureza democrática e representativa, com poder fiscalizador e decisório 

no Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente consubstanciado no ECA, 

demanda a efetivação de três dimensões intercomplementares (variáveis), quais sejam: a 

legitimidade jurídica (a institucionalização legal do conselho nos âmbitos federal e 

municipal); a legitimidade eleitoral (a escolha de seus membros pela sociedade civil); e, 

sobretudo, a legitimidade política (a ação política interinstitucional – agir em conjunto 

formador de alianças). 

 

A dimensão jurídica convalida a legitimidade do Conselho Tutelar na medida em que 

as leis municipais podem incorporar, além do que prediz o ECA quanto às regras de 

funcionamento e manutenção (arts. 133 e 134), novas atribuições ao Conselho, bem como, a 

criação de mecanismos garantidores da atuação na busca da responsabilização do Estado, 

referentes ao mútuo controle do Conselho Tutelar no Sistema de Garantia de Direitos da 

Criança e do Adolescente e perante a sociedade civil que elege seus membros. Isto é, devem 
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estabelecer regras claras quanto ao exercício de sua autoridade (poder) fiscalizadora e 

decisória. A lei municipal possui, pois, a prerrogativa de delinear um desenho institucional 

próprio, no qual sejam atribuídas mais claramente aos conselhos tutelares funções que 

favoreçam a uma accountability horizontal e vertical. 

 

A previsão legal, porém, não é suficiente para configurar a legitimação institucional de 

um órgão público. Antes, faz-se necessário que haja um conjunto de medidas em ação que 

assegurem o aporte de uma infraestrutura financeiro-administrativa capaz de dar sustentação 

ao aparelho executivo. Em se tratando dos conselhos tutelares, havemos de ressaltar ainda que 

esse aparato institucional a ser providenciado pelo Poder Executivo Municipal deverá 

respeitar a autonomia político-administrativa desses órgãos. 

 

A legitimidade eleitoral será alcançada por meio da realização de um processo 

eleitoral livre, universal, facultativo, sob a fiscalização do Ministério Público; existência de 

regras pré-estabelecidas quanto à eleição; (novos) requisitos quanto aos candidatos à função 

de conselheiro tutelar; formação ou não de chapas dos candidatos e a previsão de mecanismos 

de impugnação do voto, da urna ou de anulação da eleição; existência de limites em relação à 

propaganda eleitoral (antes e durante a eleição). Essa dimensão, que caracteriza a natureza 

representativa do conselho, fundamenta o controle da sociedade civil sobre a ação 

institucional, assim como, sobre as atitudes dos conselheiros, informando o nível de crença e 

aceitação do trabalho desempenhado (accountability vertical). 

 

A dimensão política diz respeito às categorias identificadas na concepção de Hannah 

Arendt, quais sejam: agir conjunto, formação de alianças, etc. Entendemos, deste modo, que o 

Conselho Tutelar é legítimo quando seus membros agem politicamente no interior de uma 

rede de controle institucional recíproco (accountability horizontal). Isto implica, 

precisamente, na efetivação do dever de resistência que impulsiona a própria ação (política) 

intersetorial e interinstitucional em prol da defesa e garantia dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, inerente à teleologia da fundação institucional dos conselhos tutelares. 

 

Em circunstâncias adversas a essa hipótese, verificam-se problemas de disfunção ou 

crise de legitimidade que comprometem a efetividade do próprio paradigma da proteção 

integral preceituado pelo ECA. Em outras palavras, a resolubilidade dos conselhos tutelares, 

ou seja, a capacidade de ser eficiente e eficaz na resolução imediata das requisições cotidianas 
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e de ser efetivo na sua função de zelar pelo cumprimento do ECA é uma condição que não 

pode prescindir das dimensões de legitimidade apontadas 

 

De modo esquemático, podemos apresentar nosso argumento da seguinte maneira: 

 

 

EFETIVIDADE E LEGITIMIDADE DO CONSELHO TUTELAR 

NO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violência contra 
crianças e adolescentes 

(Mentalidades 
Exterminatórias) 

 Proteção Integral dos 
Direitos da Criança e do 

Adolescente 

(Estado de Bem Estar 
Social) 

N 
Ã 
O 

S 
I 

M 

LEGITIMIDADE 

JURÍDICA ELEITORAL POLÍTICA 
 

DEVER DE RESISTÊNCIA 

 



 67 

O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente propiciou uma 

redefinição dos papéis tradicionalmente desempenhados pelo Poder Judiciário, Ministério 

Público e entidades governamentais e não governamentais de proteção aos direitos da criança 

e do adolescente, além de agregar órgãos complementares, com o fito de cumprir os 

princípios e diretrizes preceituados na Lei. Uma ação articulada interinstitucionalmente em 

um sistema caracterizado pela bipolaridade do poder decisório deflui como condicionante 

para a legitimidade e efetividade deste sistema, seja no âmbito da elaboração / fomento / 

execução de políticas públicas (Poder Executivo / Entidades Sociais / Conselho de Direitos), 

seja no da fiscalização / aplicação de medidas (Poder Judiciário / Ministério Público / 

Conselho Tutelar). 

 

Para uma análise minuciosa do processo de implantação desse sistema, caberia o 

estudo detido e profundo de diferentes dimensões de legitimidade inerentes a cada órgão em 

particular. Nosso estudo, porém, devidamente delimitado na abrangência institucional dos 

conselhos tutelares, não tem a pretensão de alcançar o vulto de perscrutar os limites e 

possibilidades da interação desses órgãos, nem entre eles e a sociedade em geral. O foco da 

análise que apresentamos está nas ações que giram em torno do processo de criação, 

implementação, implantação e manutenção/funcionamento dos conselhos tutelares, bem 

como, das ações emanadas a partir mesmo de sua ação política. 

 

Não obstante, constitui imprescindível para uma compreensão do processo de 

legitimação do Conselho Tutelar levar em consideração a participação e envolvimento do 

Poder Judiciário, do Ministério Público e do Conselho de Direitos e em que medida isto foi 

um dinamizador de políticas públicas e um regulador da atividade dos conselhos implantados.  

 

Através da investigação empírica, demonstrada a seguir, vislumbramos abrir caminhos 

que evidenciem as condições reais de legitimação de conselhos tutelares no Estado de 

Pernambuco, no sentido de se efetivarem, ao menos, as atribuições que lhe são legalmente 

designadas e aquelas que da Lei se depreendem na ação política, além da aparência. 
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3.2. Investigando Conselhos Tutelares em Municípios Pernambucanos 

 

Considerando as variáveis explicitadas no início deste capítulo, nosso empenho 

teórico-prático pauta-se em uma investigação exploratória, com análise qualitativa, com 

intuito de desvelar a dinâmica de uma tríplice dimensão da legitimidade dos conselhos 

tutelares. O estudo foi orientado pela construção de indicadores que apontam, numa amostra 

selecionada, as singularidades e particularidades da atuação desses conselhos como 

mecanismos de controle público do Sistema de Garantia de Direitos. 

 

 

3.2.1. Considerações sobre os critérios de seleção da amostra 

 

Instituições legítimas são forjadas na lentidão de um processo social. A legitimidade 

requer um amadurecimento intra e interinstitucional. Portanto, a existência meramente formal, 

como já sinalizado em nosso argumento hipotético, não basta para conferir às instituições 

públicas o reconhecimento de sua utilidade social mediante sua efetividade e, 

conseqüentemente, sua legitimidade.  Outrossim, frente ao seu caráter inovador, de complexa 

finalidade e revolucionários métodos – como se aplica aos conselhos tutelares no Brasil, uma 

instituição com curto tempo de vigência, sob o comando de sujeitos inexperientes, talvez 

ainda carente de identidade própria, ou frágil em suas iniciativas de afirmação de uma 

competência específica junto a outras instituições, não autoriza que empreendamos uma 

análise nos moldes do referencial teórico proposto.  

 

Diante dessas limitações referentes à temporalidade, à vivência, às representações 

sociais – isto é, ao amadurecimento institucional –, julgamos necessário recorrer à seleção de 

uma amostra de conselhos tutelares a serem analisados quanto a sua legitimidade institucional 

de controle do Sistema de Garantia de Direitos. 

 

Segundo informações prestadas pela Divisão Sócio-Pedagógica do Conselho Estadual 

de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco – CEDCA, no mês de 

outubro de 2003, dos 184 municípios pernambucanos, 130 possuem conselho tutelar criado, 

instalado e em funcionamento. Para o corte epistemológico da pesquisa, definimos os 

seguintes critérios para seleção da amostra: 
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I. Tempo de instalação e funcionamento ininterrupto de no mínimo 7 (sete) anos, 
estando, pois, no seu terceiro mandato de gestão. 

 
II. A organização do Judiciário: sendo em vara da infância e juventude; vara de 

família e infância e juventude ou uma única vara cível. 
 

III. Em municípios com mais de um Conselho Tutelar será pesquisado aquele com 
maior número de atendimentos em 2003. 

 

O funcionamento regular e ininterrupto dos conselhos tutelares há pelo menos 7 (sete) 

anos, isto é, com no mínimo 03 (três) mandatos consecutivos, foi um relevante critério que 

prevaleceu sobre os demais, posto que implica numa experiência vivida, até o ano de 2004, de 

uma terceira gestão de conselheiros eleitos (ou reconduzidos)1, além de caracterizar sua 

resistência institucional como órgão permanente. 

 

No Estado de Pernambuco, o Poder Judiciário e o Ministério Público, em sintonia com 

os propósitos e orientações emanados do CEDCA, têm desempenhado um papel estratégico 

importante no processo de criação, implantação e condução do procedimento eleitoral dos 

conselhos tutelares. Porém, tal característica, longe de ser uma diretriz institucional (seja do 

Tribunal de Justiça ou da Procuradoria Geral de Justiça) com atuação homogênea em todo o 

Estado, ocorre de acordo com a compreensão de cada juiz e/ou promotor de justiça de que sua 

responsabilidade pública vai além da atividade jurisdicional e ministerial, consubstanciando-

os em dinamizadores dos princípios concernentes ao Estado Democrático de Direito, tutores 

de uma cidadania infanto-juvenil2. 

 

Damos especial destaque ao Poder Judiciário, pela atribuição de presidir a eleição do 

conselho tutelar, originalmente conferida ao juiz eleitoral, no artigo 139 do ECA3  que, 

notadamente, designava-lhe um papel preponderante no estabelecimento e condução do 

                                                
1 O ECA, no artigo 132, estabelece que os cinco componentes do conselho tutelar devem ser escolhidos pela 

comunidade local para um mandato de três anos, permitida uma recondução. 
2 Neste sentido, reportamo-nos à análise de Antoine Garapon: “Na pessoa do juiz, a sociedade não busca apenas 

o papel de árbitro ou de jurista, mas igualmente o de conciliador, pacificador das relações sociais, e até 
mesmo animador de uma vontade política, como, por exemplo, a de prevenção da delinqüência”. (Garapon, A. 
O Juiz e a Democracia: o guardião das promessas. Rio de Janeiro: Revan, 2001, p. 24).  

3 A redação original do art. 139 da Lei nº 8.069/90 ditava que “O processo eleitoral para a escolha dos membros 
do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a presidência de Juiz eleitoral e a 
fiscalização do Ministério Público”. O artigo 10 da Lei nº 8.242/91 deu nova redação ao art. 139, passando a 
vigorar com o seguinte teor: “O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido 
em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público”. 
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procedimento eleitoral. Em algumas comarcas de Pernambuco, houve a participação de juízes 

no processo legislativo municipal de criação dos conselhos.  

 

A forma como o Poder Judiciário se organiza para a prestação jurisdicional, nas 

comarcas, utilizando eminentemente como critério a especialização através de varas 

privativas, pode se constituir um determinante do engajamento do magistrado tanto no 

processo de criação do conselho quanto no desempenho do mandato pelos conselheiros. 

  

O Poder Judiciário no Estado de Pernambuco, no que concerne aos direitos da criança 

e do adolescente, organiza-se em três categorias de varas4, segundo critério de especificidade: 

1) vara da infância e juventude (privativa); 2) vara privativa da família, infância e juventude e 

3) vara cível (todos os processos que não sejam criminais). No caso do Ministério Público, 

este possui uma organização similar a do Judiciário, sendo que em comarcas com pouca 

movimentação forense existe apenas um órgão singular (promotor) para todas as atribuições. 

Esta organização é relevante para analisar a existência de uma rede de accountablility e sua 

legitimidade a partir de uma ação em conjunto, nas instâncias de poder fiscalizador/decisório. 

 

O Poder Judiciário e o Ministério Público estão legitimados no envolvimento em ações 

preventivas (de natureza política não partidária) realizadas em conjunto com outras 

instituições, na medida em que exercem sua atividade jurisdicional em varas privativas. Ou, 

por outro modo, sua atuação em comarcas sem nenhuma especificidade tenderá a ser 

ilegítima, no aspecto da participação, posto que muito dificilmente serão permeáveis à ação 

em conjunto, haja vista a dispersão dos processos de sua responsabilidade. Essas são as razões 

pelas quais se justifica a adoção do critério de organização do Judiciário. 

 

Quanto ao critério da maior demanda de atendimentos em municípios com mais de um 

conselho tutelar, adotamos essa estratégia metodológica por entendermos que as relações 

estabelecidas pelos diferentes conselhos tutelares de um mesmo município com outras 

instituições e com a sociedade em geral, a despeito das singularidades atinentes à 

subjetividade dos respectivos conselheiros, experimentam uma dinâmica semelhante, embora 

não homogênea. Porém, o conselho mais requisitado vivencia com mais intensidade as 

limitações e/ou facilidades do sistema, haja vista sua maior interação com os demais 

                                                
4  Lei Complementar do Estado de Pernambuco nº 42, de 26/12/2001. 
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componentes do sistema, de acordo com a demanda que lhe é posta cotidianamente, além de 

que podemos inferir que a elevação da demanda pode resultar não da maior ocorrência de 

casos de violação, mas sim do nível de credibilidade atribuída pela comunidade ao conselho 

e/ou aos conselheiros.  

 

 

3.2.2. Especificação da Amostra 

 
 
 

Em todo o Estado de Pernambuco, apenas 4 (quatro) municípios atendem aos critérios 

I e II de seleção para a amostra de estudo, são eles: Recife, Gravatá, Serra Talhada  e 

Petrolina. 

 

No Recife existem 6 (seis) Conselhos Tutelares, um em cada Região Político-

Administrativa (RPA) em que é dividida a cidade5. Em 2004, os Conselhos estavam no seu 

terceiro mandato. A Vara da Infância e Juventude da capital foi instituída desde 19916. O 

Conselho Tutelar de Gravatá está em seu terceiro mandato; o funcionamento do Judiciário no 

local, quanto à defesa dos direitos da criança e do adolescente, se faz com a Vara Privativa da 

Infância e Juventude. Do mesmo modo se organiza o Judiciário em Serra Talhada, cujo 

Conselho Tutelar está em sua quarta gestão. Em Petrolina também funciona uma Vara da 

Infância e Juventude, implantada em 20017, e seu Conselho Tutelar encontra-se atualmente no 

terceiro mandato de conselheiros. 

 

Utilizando o critério da maior demanda de atendimento, selecionamos, dentre os 6 

(seis) Conselhos Tutelares do Recife, o Conselho da RPA 04. Segundo informações da 

Diretoria Geral de Assistência Social, da Secretaria da Política de Assistência Social do 

Recife8, em 2003, o número de atendimentos realizados pelos conselhos foram os seguintes: 

RPA 01 - 487; RPA 02 - 670; RPA 03 - 700; RPA 04 - 883; RPA 05 - 783 e RPA 06 – 543. 

 

                                                
5 Conforme a Lei Municipal nº 16.092, de 09/10/2004, os Conselhos Tutelares são 06 (seis), sendo distribuídos 

na ordem de 01 (um) por cada Região Político-Administrativa. 
6 Criada inicialmente pela Lei Estadual nº 10.695, de 27/12/1991; alterada pela Lei Complementar Estadual nº 

031 de 02/01/2001, arts. 12, 13 e 14. 
7 Conforme art. 3º, VI, da Lei Estadual Complementar do Estado de Pernambuco nº 031 de 02/01/2001. 
8 Esse órgão detém competência para sistematizar um apoio técnico aos conselhos tutelares do Recife, desde 

2001. 
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Por motivo de ordem operacional, não foi possível fazer pesquisa de campo em 

Petrolina, sendo preferível retirar o município da amostra, já que, pelo critério de organização 

do Judiciário, esse se equipara ao Recife, que, além de ser a capital do Estado – o que em si já 

é significativo, tem mais tempo de eleição e posse dos conselheiros9 e uma demanda de 

atendimentos muito mais expressiva, bem como, uma estrutura operacional do Sistema de 

Garantia de Direitos mais ampla e complexa, inclusive pela existência de mais de um 

Conselho Tutelar. 

 

Concluindo, quanto ao objeto empírico de análise, foram estudados o Conselho 

Tutelar da RPA 04, no Recife; o Conselho Tutelar de Gravatá e o Conselho Tutelar de Serra 

Talhada. 

 

Os municípios selecionados possuem entre si uma enorme diversidade de natureza 

política, econômica e social. Para fins de uma breve contextualização, evidenciamos algumas 

de suas respectivas características sócio-econômicas. 

 

Recife, capital do Estado, está localizado na mesorregião Metropolitana (microrregião 

do Recife). Suas principais atividades econômicas são: indústria, turismo e prestação de 

serviços. Gravatá, localizado na região Agreste (microrregião Central, do Vale do Ipojuca), 

tem por principais atividades econômicas: agricultura, comércio varejista e pecuária. O 

município de Serra Talhada situa-se na mesorregião do Sertão (microrregião do 

Pajeú/Moxotó) e suas principais atividades econômicas são: agropecuária e comércio, com 

maior potencialidade de desenvolvimento para a caprinocultura.10 

 

Em relação às diferenças territoriais e populacionais e aos indicadores de 

desenvolvimento social dos municípios (posição a partir da melhor situação social no Brasil; 

índice de pobreza; índice de violência; índice de juventude; índice de desigualdade; índice de 

exclusão social) apontados no Atlas da Exclusão Social11, comparativamente ao nível estadual 

ou nacional, temos a seguinte situação: 

 

                                                
9 A primeira eleição para conselheiros tutelares do Recife foi realizada em 1997, mesmo ano em que tomaram 

posse. 
10 Governo do Estado de Pernambuco, disponível em http://www.municipios.pe.gov.br, acesso em 14/02/05.  
11 CAMPOS, André. Atlas da Exclusão Social no Brasil. São Paulo: Cortez, 2003. 
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DIVERSIDADE SÓCIO-ECONÔMICA NA AMOSTRA DE MUNICÍPIOS 

REFERÊNCIAS Pernambuco Recife Gravatá Serra Talhada 
População (hab) 
(% em relação a Pernambuco) 

*          7.918.344 
(100) 

**        1.486.869 
(18,78) 

**             70.243 
(0,89) 

**             70.179 
(0,89) 

Área (km2) 
(% em relação a Pernambuco) 

98.938 
(100) 

217 
(0,22) 

513 
(0,52) 

2.980 
(3,01) 

Densidade demográfica (hab/km2) 80 6.852 137 24 

Posição no “ranking” nacional da 
melhor situação social --- 260º 3.722º 3.625º 

Índice de pobreza  0,234 0,587 0,338 0,308 

Índice de violência  0,077 0,747 0,707 0,785 

Índice de juventude  0,519 0,747 0,639 0,598 

Índice de desigualdade  0,094 0,331 0,049 0,043 

Índice de exclusão social  0,257 0,594 0,336 0,371 

* IBGE, Censo 2000.  ** IBGE, Populacão Estimada em 2004. 

 

Em se tratando da diversidade regional do Recife, destacamos que a RPA 04, com 

253.015 habitantes12, é a terceira maior região da cidade (17,78% do total populacional), só 

perdendo para a RPA 06 (24,86%) e a RPA 03 (19,93%)13. Segundo estudo da Secretaria de 

Planejamento da cidade, a partir de dados do censo 2000 (IBGE), na distribuição por grupos 

etários, há no Recife 372.240 crianças e adolescentes na faixa dos 0 aos 14 anos de idade, 

sendo 66.209 (17,79%) residentes na RPA 04; dos adolescentes entre 15 e 17 anos, temos 

84.900 em Recife, dos quais 15.050 (17,73%) na RPA 04. 

 

Na complexa configuração que o Sistema de Garantia dos Direitos adquire no Recife, 

com uma enorme diversidade de instituições e uma especificidade no público alvo, as 

políticas públicas implementadas por organizações governamentais e os programas e projetos 

sociais implementados por organizações não governamentais só não são maiores que os 

alarmantes índices de violações aos direitos da criança e do adolescente14.  Seja em relação à 

violência direta ou estrutural, os indicadores estatísticos são dramáticos e variam de acordo 

com a região político-administrativa analisada. Segundo o Atlas da Exclusão Social no 

                                                
12 IBGE, Censo 2000; Secretaria de Planejamento do Recife, 2001. 
13 Idem. 
14 As violações aos direitos adquirem requintes de especificidade em relação ao abuso sexual, segundo pesquisa 

do Centro Professor Nelson Chaves: “ Entre março de 2002 e março de 2003, das 460 crianças e adolescentes 
atendidos no centro, 168 sofreram algum tipo de violência. O mais importante é que em 90% dos casos, os 
agressores eram conhecidos das vítimas e 72% dos registros os responsáveis pelos abusos eram os pais 
biológicos” (CARVALHO, Ciara. “ Pacto Frustra Sonho de Meninos de Rua”. Jornal do Commercio. Recife, 
26 de setembro de 2004, caderno Cidades, 04 e 05).  
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Brasil15, as RPA 01 e 02, respectivamente centro e norte, são as regiões que sofrem com os 

indicadores mais negativos de exclusão social, somam 284.084 pessoas ou 20% da população, 

sendo que 37,4% (106.148) são jovens com idade até 19 anos, ou seja, 20,5% do total de 

jovens da cidade. Ainda segundo o Atlas: “ Recife possui 35,1% (132.091) dos seus domicílios 

considerados pobres; e as RPA’s 01 e 02 têm 40,9% (30.538) das suas casas sofrendo 

diariamente com a pobreza” 16, enquanto as RPA’s 03, 04 e 06 possuem os melhores 

indicadores da cidade.  

 

Interessante observar que, apesar dos indicadores demonstrarem uma situação 

relativamente melhor em comparação às outras RPA’s, o Conselho Tutelar da RPA 04 possui 

o maior número de atendimento da cidade, conforme salientou o coordenador do Conselho, 

em entrevista concedida no dia 04 de junho de 2004: “ O total de casos que a gente atendeu 

em 2000 foram (sic) de 474 casos; em 2001, a gente atendeu 543 casos; em 2002, a gente 

teve uma redução para 498 casos; agora em 2003 deu uma subida para 894 casos”. Podemos 

inferir dessa tendencial elevação da demanda que, dentre outras hipóteses, ela pode ter 

ocorrido em razão da escalada da violência na região ou em função de um aumento da 

credibilidade do órgão pela comunidade. 

 

 

3.2.3. Coleta de Dados 
 

Na pesquisa de campo foram utilizadas diferentes técnicas, como coleta de dados 

primários (análise documental) e o registro de observações diretas e entrevistas, de acordo 

com os indicadores elaborados a partir do modelo teórico que adotamos, através dos quais 

desenvolvemos a análise da legitimidade dos conselhos tutelares de Recife, Gravatá e Serra 

Talhada demonstrada mais adiante, no item 3.3 deste capítulo. 

 

Em Recife, entrevistamos o coordenador e demais conselheiros do Conselho Tutelar 

da RPA 04, além do coordenador do Conselho Tutelar da RPA 01; o coordenador do Fórum 

de Conselheiros Tutelares do Recife; a coordenadora do Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e do Adolescente; o Presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente; 

Promotoria de Justiça da Criança e do Adolescente e equipe interprofissional que atua junto 

                                                
15 CAMPOS, André. Atlas da Exclusão Social no Brasil. São Paulo: Cortez, 2003, p. 136. 
16 Idem, ibidem. 
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ao Conselho Tutelar – RPA 04 (Assistente social). Foram coletados os seguintes documentos: 

leis, resoluções, regulamento e edital de convocação para eleições do Conselho Tutelar, 

portarias de nomeação dos conselheiros, projetos de intervenção social, relatório diagnóstico 

da estrutura e funcionamento dos conselhos tutelares, dados estatísticos e modelos de 

formulários utilizados pelos conselheiros. 

 

Em Gravatá foram entrevistados o coordenador e demais conselheiros tutelares; a 

coordenadora e a secretária executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; Promotora de Justiça e Juiz de Direito. Foram coletados os seguintes 

documentos: leis, resoluções, regulamento e edital de convocação para eleições, portarias de 

nomeação dos conselheiros, processo judicial impetrado pelo Conselho Tutelar, relatório 

situacional do Conselho e modelos de formulários utilizados pelos conselheiros. 

 

Em Serra Talhada foram entrevistados os coordenadores e ex-coordenadores do 

Conselho Tutelar (todos os três mandatos); o coordenador do Conselho Municipal de Direitos 

da Criança e do Adolescente, representante de organizações não governamentais e o Promotor 

de Justiça. Foram coletados os seguintes documentos: leis, resoluções, regulamento e edital de 

convocação para eleições, portarias de nomeação dos conselheiros, processo judicial 

impetrado pelo Conselho Tutelar, relatório situacional do conselho e modelos de formulários 

utilizados pelos conselheiros. 

 

As entrevistas foram gravadas em fita de video tape (30 h de duração). Todos os 

documentos coletados foram digitalizados. Foram tiradas fotos digitalizadas da estrutura física 

dos imóveis, bem como, dos materiais utilizados pelos conselhos.  

 

Na análise das entrevistas, adotamos o método de pesquisa e análise de conteúdo, 

como proposto por George Gaskell17 para entrevistas individuais e grupais. Buscando uma 

compreensão dos mundos da vida dos entrevistados levando em consideração tanto os 

interesses quanto a linguagem do grupo em foco com a finalidade de perscrutar informação 

contextual valiosa para explicação científica através de um espectro de opiniões das diferentes 

representações. 

 

                                                
17 Gaskell, G. “Entrevistas Individuais e Grupais”. In: Bauer, Martin; Gaskell, George. Pesquisa Qualitativa com 

Texto, Imagem e Som: um manual prático. Vozes: Petrópolis, 2004, p. 64. 
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3.3. Uma análise da legitimidade dos Conselhos Tutelares de Recife, Gravatá e Serra 

Talhada 

 

Apresentamos, neste ponto, as informações obtidas a partir de documentos e 

entrevistas com os conselheiros tutelares e outros sujeitos envolvidos no sistema de garantia 

dos direitos dos municípios estudados. Organizamos a exposição ordenada pelas variáveis e 

indicadores que nortearam tanto a coleta como a análise dos dados coletados, reportando-nos 

sempre ao referencial teórico desta pesquisa, fundado na teoria política de Hannah Arendt, 

como necessário suporte analítico. 

 

 

3.3.1. Dimensão Jurídica 

 

A variável legitimidade jurídica foi perscrutada através dos seguintes indicadores: 1) 

fundamento de validade jurídica; 2) estrutura organizacional e administrativa; 3) mecanismos 

de controle do Sistema de Garantia de Direitos; 4) procedimentos adotados no conselho 

tutelar e 5) inovações institucionais previstas em lei. 

 

 

3.3.1.1. Fundamento de validade jurídica 

 

Como visto antes, os municípios abrangidos no estudo possuem entre si uma grande 

diversidade cultural, econômica, social e política; porém, sob o prisma jurídico da proteção 

dos direitos da criança e do adolescente o fundamento de validade das instituições é idêntico: 

a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (em nível federal); a 

Constituição de Pernambuco (em nível Estadual); a Lei Orgânica Municipal, Leis e Decretos 

(em cada município). 

 

O Conselho Tutelar do Recife possui como fundamento de validade jurídica a Lei 

Municipal nº 16.776, de 19 de junho de 2002 (que organiza administrativamente os conselhos 

tutelares em regiões político administrativas – RPA’s) 18. O Conselho Tutelar de Gravatá tem 

                                                
18 A Lei de criação dos conselhos tutelares, atualmente revogada, foi a Lei Municipal nº 16.092 de 09 de outubro 

de 1995. 
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fundamento na Lei Municipal nº 1.972, de 25 de setembro de 199119. E o Conselho de Serra 

Talhada, a Lei Municipal nº 790, de 06 de maio de 1991. As Leis Municipais de Gravatá e 

Serra Talhada possuem uma redação bastante similar a Lei Municipal do Recife claramente 

aprimorada pela institucionalização do órgão.  

 

 

3.3.1.2. Estrutura organizacional e administrativa 

 

O Conselho Tutelar, para o desempenho pleno das suas atividades, necessita ser 

estruturado com recursos humanos e materiais. Para tanto, deve contar com previsão legal de 

autonomia administrativa, financeira e orçamentária para o seu funcionamento. Nos 

municípios pesquisados, a autonomia administrativa está prevista em todas as legislações 

municipais, muitas vezes meramente recepcionando o dispositivo constante na legislação 

federal20. Entretanto, factualmente ainda é em alguns casos frágil, em outros, inexistente. 

 

O sistema de conselhos tutelares implantado no Recife organiza-se da seguinte forma: 

cada RPA possui um Conselho Tutelar; cada Conselho possui um coordenador e todos os 

coordenadores compõem um órgão colegiado denominado Coordenação Geral21 que, dentre 

outras atribuições, pode convocar reuniões plenárias compostas por todos os conselheiros 

tutelares, para tratar de questões de interesse comum. Essa reunião ampliada é denominada 

“Pleno dos Trinta”. Os coordenadores, por sua vez, participam da reunião do Conselho 

Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e dos Adolescentes22.  

 

Os Conselhos Tutelares do Recife estão vinculados administrativamente e 

orçamentariamente à Secretaria da Política de Assistência Social23, através da Coordenadoria 

                                                
19 Conforme previsto no seu artigo 11: “Fica criado um Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, a ser 

instalado nos termos de resoluções a serem expedidas pelo Conselho Municipal”. 
20 Consoante o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 131), “o Conselho Tutelar é órgão permanente e 

autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança 
e do adolescente, definidos nesta Lei”. (Grifo nosso). 

21 Conforme previsto no Regimento Interno aprovado pelo Decreto Municipal nº 19.742/2003. 
22 Neste sentido, a entrevista com o coordenador do Conselho Tutelar da RPA 04, revela: “São seis conselhos e 

cada conselho tem um coordenador; existe a coordenação geral que é a reunião entre os seis coordenadores, 
aí tem um cronograma mensal de reunião com estes seis coordenadores, que se reúnem e preparam o pleno, 
que é o pleno dos trinta conselheiros, com as questões que são debatidas no Conselho do Recife. Então, 
nessas reuniões do COMDICA, que é o Conselho de Direitos do Recife, cada coordenador é chamado para 
participar das reuniões para deliberar as questões mais importantes que têm lá”. 

23 Segundo a Lei Municipal nº 16.776/2002, em seu artigo 3º: “Os Conselhos Tutelares são vinculados 
administrativa e orçamentariamente à Secretaria da Política de Assistência Social. § 1º - Cabe à Secretaria 
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da Infância e Juventude, cuja função é dar o aporte administrativo operacional aos seis 

conselhos tutelares. Cabe a ela dotá-los de espaço físico adequado, equipamentos e recursos 

humanos e apoio administrativo suficientes ao seu perfeito funcionamento. As condições de 

funcionamento, todavia, não são as mesmas em todos os conselhos tutelares, ou seja, as 

carências são peculiares a cada Conselho. 

 

No caso do Conselho Tutelar da RPA 04, esse possui a seguinte infraestrutura, como 

detalhado por seu coordenador: 

 

O Conselho hoje, ele é estruturado da seguinte forma: esta casa alugada pela 
Prefeitura, que possui cinco salas, foi escolhida pelo companheiro nosso. Quanto ao 
pessoal administrativo, nós temos: uma auxiliar de serviços gerais, um guarda 
municipal, uma auxiliar administrativa, a assistente social e a estagiária dela. 
Tínhamos uma psicóloga, mas foi tirada; um estagiário de direito, mas foi tirado; e 
tínhamos uma estagiária de psicologia, mas foi tirada. Foi tirado por redução de 
despesas. A gente sente muito a falta de uma equipe técnica e principalmente a 
psicóloga, devido aos relatórios e a interação com a criança. E temos os vigilantes 
da Prefeitura, que ficam tomando conta do patrimônio. Telefone nós temos um; 
ligação direta. Computador tem um e o outro é da idade da pedra. E uma Kombi 
locada. 

 

O Conselho Tutelar da RPA 01, por sua vez, está localizado no Centro Integrado da 

Criança e do Adolescente, onde funcionam a Vara Privativa da Infância e Juventude, o 

Ministério Público da Infância e Juventude, a Defensoria Pública do Estado, a Delegacia de 

Plantão do Departamento de Proteção à Criança e ao Adolescente e uma unidade de abrigo da 

Fundação da Criança e do Adolescente – FUNDAC. Encontra-se, contudo, com instalações 

físicas desfavoráveis ao seu pleno funcionamento, mesmo sendo o local dos plantões24.  

 

As dificuldades operacionais nos Conselhos Tutelares do Recife vêm sendo um fator 

limitante, desde a sua criação. Por essa razão, tornou-se praxe administrativa, no início de 

cada gestão do Executivo municipal, que sejam enviados relatórios contendo um diagnóstico 

de sua estrutura e funcionamento. Segundo relatório de 200125, as principais dificuldades são 

os recursos materiais (móveis, equipamentos eletrônicos, automóvel, material de expediente e 

limpeza e alimentos) e recursos humanos (equipe interdisciplinar, composta por psicóloga e 
                                                                                                                                                   

da Política de Assistência Social dotar os Conselhos Tutelares de espaço físico adequado, equipamentos e 
recursos humanos de apoio administrativo suficientes ao seu perfeito funcionamento. § 2º - A Secretaria da 
Política de Assistência Social apresentará trimestralmente ao Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente - COMDICA balancete e relatório da execução financeira do orçamento destinado à manutenção 
dos conselheiros tutelares” . 

24 Conforme Lei Municipal nº 16.776/2002, em seu art. 17, Parágrafo Único e art. 8º do Regimento Interno. 
25 Relatório “ Conselhos Tutelares do Recife: Diagnóstico da Estrutura e Funcionamento”, elaborado pelo Centro 

de Formação do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, Pólo III. Recife, julho de 2001. 
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assistente social). O fato se constata, apesar de constar na legislação atual que, além de toda 

infraestrutura material, os conselhos contarão com equipes de apoio técnico-administrativo, 

compostas por servidores públicos municipais26. 

 

Em Gravatá, o Conselho Tutelar tem uma história inicialmente de conquistas, porém, 

em sua terceira gestão, vive um momento de bastante precariedade, conforme esclarece o 

coordenador do Conselho: 

 

No primeiro mandato nós estudávamos o Estatuto da Criança e do Adolescente na 
praça pública; ficávamos sendo jogados de uma Secretaria para outra; não tínhamos 
nada. Com o passar do tempo, fomos conquistando tudo através de parcerias com o 
Banco do Brasil (doação de móveis de escritório) e começamos a trabalhar. Em 
2000, nós tínhamos carro à disposição, diárias, alimentação em capacitações e 
estadia; e isto foi aos poucos acabando. Como a gente viajava, podia participar dos 
encontros, da associação dos conselheiros tutelares, do fórum colegiado nacional 
dos conselhos tutelares. Nós sempre éramos indicados para representar o Estado 
nos congressos nacionais de conselheiro tutelares. Nesse período, o CT deu uma 
alavancada, tínhamos o orgulho de dizer que em Gravatá nós não tínhamos uma 
criança de rua. Existia trabalho infantil e prostituição infantil, mas não na 
quantidade que nós vemos hoje. Com a mudança do prefeito, fomos perdendo o 
salário; perdemos o transporte. Atualmente, a gente consegue (transporte) pela 
Secretaria de Ação Social; ela nos ajuda muito, mas não é freqüente. Só 
conseguimos o carro quando é algo muito sério.  

 

Vislumbrando sanar as limitações administrativas, os conselheiros envidaram esforços 

junto à Prefeitura Municipal, porém, em uma articulação com um grau de dependência 

bastante acentuado; decorrência de um jogo de forças da política local. A autonomia 

administrativa, fruto de uma maior institucionalização do órgão público, encontrou, assim, 

entraves políticos para sua realização, como podemos observar na seqüência do depoimento 

do entrevistado: 

 

Fomos perdendo todas as conquistas. A subvenção que era de quinhentos reais, hoje 
está em noventa e nove reais. Não temos mais carro; não temos mais funcionário. 
Isto surge por causa de visão política. Depois de muito trabalho, nós fomos 
conversar com o Prefeito; ele demonstra ter interesse, mas não cumpre as 
promessas. Em maio, nós tentamos marcar uma reunião com ele para junho; quando 
foi em junho ele alegou que estava muito ocupado com as festas e não tinha como 
atender ao Conselho Tutelar; marcou para julho, adiou para agosto, para setembro e 
finalmente para outubro e etc. Quando foi em janeiro, fomos lá e não tinha como 
marcar. Fizemos um acordo: às seis e meia, fica dois conselheiros na Prefeitura e 
dois na Secretaria de Finanças e aonde ele chegar nós vamos falar com ele. Quando 
foi nove horas, ele chega (sic) na Secretaria de Finanças; ele entrou e falou: ‘Já 
volto para conversar com vocês’. Quando foi uma e meia da tarde, o prefeito chega 
e diz: ‘Vocês querem falar comigo? Então, quando for de hoje a oito vocês vão lá 
na Prefeitura que eu vou marcar o espaço para falar com vocês. Quando chegamos 

                                                
26 Art. 20 da Lei Municipal nº 16.776/2002. 
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lá – a reunião marcada para as dezesseis horas e nós chegamos às quinze horas; 
quando nós fomos atendidos, nós saímos com o coração alegre. Ele disse: ‘Olhe, 
não se preocupe, vou mandar computador; vou mandar carro; vou fazer e 
acontecer’. Nós saímos supercontentes; fomos comemorar: agora podemos 
trabalhar. Como ele disse que receberíamos subvenção, contratamos um táxi e 
começamos a fazer visitas nos sítios, etc. No final das contas, nós acumulamos um 
débito de quatrocentos reais. Quando foi no outro mês, nem subvenção nem salário; 
a gente enlouqueceu. O taxista querendo o seu dinheiro. Entramos na justiça; o juiz 
mandou ofício para o banco, bloqueando o FPM; aí ele disse que ia pagar, mas só 
pagou mais um mês. Depois de dois meses atrasados, a gente recebeu. Fizemos uma 
cotinha e pagamos o débito com o taxista e de lá para cá a coisa foi afundando, 
afundando, até nós estarmos nesta situação. 

 

O isolamento político do Conselho Tutelar de Gravatá consolidou-se com a portaria nº 

194/01, elaborada pelo Prefeito Municipal, nos seguintes termos: 

 

Resolve determinar que não serão feitos pelo Poder Executivo os pagamentos das 
remunerações mensais aos conselheiros nomeados para comporem o Conselho 
Tutelar da Criança e do Adolescente deste Município.27 

 

O abandono da via política, as dívidas pessoais e o acúmulo de demandas levaram os 

conselheiros a buscar no Judiciário a solução de um dilema que, por mais que tenha sido 

tratado como pessoal, era e é institucional. Neste sentido, recorrendo à via jurisdicional, os 

conselheiros impetraram Mandado de Segurança contra o ato do Prefeito28, sendo deferido 

provimento liminar29, em 01 de março de 2001, e confirmada a segurança através de 

sentença30, em outubro de 2001. Atualmente, o processo encontra-se aguardando julgamento 

de recurso junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco. 

                                                
27 Portaria nº 194 de 17, de fevereiro de 2001. 
28 O objeto do Mandato de Segurança foi: “I) Conceder liminar inaudita altera pars, determinando-se o imediato 

pagamento das remunerações referentes ao mês de fevereiro de 2001, aos impetrantes, com imediato bloqueio 
dos repasses das cotas do F.P.M. (Fundo de Participação dos Municípios), e demais contas de receita do 
município, até o montante correspondente à remuneração dos Conselheiros Tutelares; II) Determinar o 
bloqueio mensal das verbas acima descritas para o pagamento das remunerações vincendas dos impetrantes, 
até o julgamento do presente mandamus; III) Expedir mandado de notificação do impetrado para, querendo, 
prestar informações no prazo estabelecido em Lei; IV) A intervenção da ilustre representante do Ministério 
Público, da Vara Privativa da Infância e Juventude; V) Que, ao final, seja julgado procedente o presente writ, 
concedendo-se a segurança pleiteada, revogando-se a Portaria nº 194/01 e restabelecendo-se os vencimentos 
dos Conselheiros Tutelares, como vinha sendo procedido anteriormente” . (Mandado de Segurança impetrado 
na comarca de Gravatá, em 23 de fevereiro de 2001, p. 03). 

29 Provimento liminar, nos seguintes termos: “a) SUSPENDER, até o decisum meritório, os efeitos da portaria 
nº 194/01, de 17.02.2001, editada pelo Poder Executivo Municipal; b) DETERMINAR, para cumprimento da 
decisão supra, que o Banco do Brasil S/A, na hipótese de a Prefeitura Municipal não efetuar o pagamento da 
remuneração mensal dos Conselheiros Tutelares, por ocasião do pagamento dos seus servidores, proceda ao 
bloqueio da quantia de R$ 1.730,35 (hum mil setecentos e trinta reais e trinta e cinco centavos) em qualquer 
de suas contas ali mantidas, creditando-a pro rata nas contas de proventos dos 05 (cinco) Conselheiros 
Tutelares impetrantes”. (Mandado de Segurança, impetrado na comarca d e Gravatá em 23 de fevereiro de 
2001, p. 18). 

30 Na sentença judicial, profere-se a “ Decisão: ISTO POSTO, na esteira da fundamentação supra e do mais visto 
nestes autos, julgo procedente a pretensão mandamental inserta na atrial e, concedendo a segurança 
pleiteada, hei por anular a Portaria nº 194/01, da lavra do Exmo. Sr. Prefeito Constitucional de Gravatá, 
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A resistência por parte do executivo municipal à institucionalização do Conselho 

Tutelar de Gravatá denota a velha política de centralização do poder e propicia a criação de 

arranjos institucionais de questionável licitude. Esse risco transparece ainda na fala do 

coordenador do Conselho: 

 

Entramos com um mandado de segurança e ganhamos. Saiu a liminar, mas não 
voltou a folha de pagamento. Passamos a ser pagos através de subvenção social, 
duodécimo. Desde 2001, ele repassa dois mil trezentos e quarenta e nove reais e 
noventa e nove centavos para que a gente se mantenha: transporte, material de 
escritório e o nosso pagamento. Passou a entregar através de cheque o pagamento 
da gente. O que acontece é que às vezes vem cheque da revitalização da feira 
pública. Repassa para o coordenador; ele assina lá e chega aqui; a gente faz um 
rateio. Às vezes é um programa da Prefeitura. A gente não é um funcionário; a 
gente não tem um cargo público; eu particularmente não sei o que eu sou, essa é a 
questão. Ganhamos o mandado na primeira instância, mas a prefeitura agravou e 
está na segunda instância. Não temos data específica para receber; às vezes é dia 5, 
dia 10, dia 15.  

 

Uma vez sanada, ainda que provisória e precariamente, a questão dos subsídios, o 

Conselho Tutelar de Gravatá elaborou um relatório situacional31 (apenas em maio de 2003), 

encaminhando cópia ao Ministério Público. Decorrente desta provocação, foram editadas duas 

recomendações: a de nº 001/03-2ª PJ32 e a 002/03-2ª PJ33, ambas datadas de 03 de outubro de 

2003. Até o momento de nossa pesquisa de campo34, a situação permanecia inalterada. 

 

                                                                                                                                                   
editada em 17.02.2001, declarando-a inválida e sem nenhum efeito, em face de sua desconformidade com a 
Lei Federal 8.069/90 e com as Leis Municipais nº 1.192/91, 2.816/00 e 2.881/00, confirmando o provimento 
initio litis de fls. 17/18, o que faço com suporte no art. 5º, incs. LXIX e XXXV, da Lex Fundamentalis, c/c os 
arts. 1° e 10°, da Lei Federal 1.533/51, pondo termo ao processo, com exame de mérito, nos moldes do art. 
269, I, 1ª parte, da Lei de Ritos Cíveis”. 

31 O relatório, com o título de “Algumas medidas essenciais para a garantia de um melhor atendimento dos 
membros do Conselho Tutelar de Gravatá frente à atual condição”, denominou de “ Infra-estrutura necessária 
ao bom funcionamento do Conselho Tutelar” (item 06) os seguintes pontos de reivindicação: “Recarga e 
manutenção do aparelho celular; pessoal administrativo; sede adequada; mobiliários; internet; transporte 
com motorista; máquina copiadora e scanner de mesa; aparelho de fax; aparelho condicionador de ar; 
advogado; assistente social e pedagógico; digitador e remuneração condizente com as atribuições dos 
conselheiros tutelares” . 

32 Em síntese, o Ministério Público reconhece o mérito do pleito do Conselho Tutelar e recomenda ao Prefeito do 
Município, sob pena de instauração de inquérito civil ou imediato ajuizamento da competente Ação Civil 
Pública, o repasse de subvenção destinada ao Conselho Tutelar; cessão de servidores públicos; repasse de 
cotas para o material de expediente; disponibilização de imóvel adequado para a sede do órgão, de veículo, de 
linha telefônica, de equipamentos eletrônicos; cessão de profissionais de áreas técnicas (advogado, psicólogo, 
assistente social e pedagogo); revisão da remuneração do Conselho, sugerindo um aumento de subsídio; 
custeio de transporte, hospedagem e alimentação nos programas de capacitação. 

33 Neste ato administrativo, o Ministério Público, sob pena de instauração de inquérito civil ou imediato 
ajuizamento da competente Ação Civil Pública, recomenda ao Prefeito do Município: construção, instalação e 
manutenção de creches municipais, abrigo, casa de apoio a adolescentes inseridas em rede de prostituição; 
quadra de esportes nos estabelecimentos de ensino fundamental e a instalação de bibliotecas nos 
estabelecimentos de ensino da rede pública municipal. 

34 Nossa visita ao Ministério Público foi em 18/05/2004. 
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Gravatá não tem creche, não tem abrigo, não tem casa de passagem, não tem um 
centro de triagem. A nossa argumentação com o prefeito é que em uma cidade 
turística nós temos que ter o mínimo de infraestrutura para proteger as crianças que 
estão temporariamente em risco e vêm de outra cidade. Amistosamente e tentando 
administrativamente, eu tenho procurado um meio judicial de compelir o poder 
público a fazer isso, eu acredito que vai ser por meio de ação civil, não tenho mais 
outra alternativa. 

 

Em Serra Talhada ocorre o exato oposto. O Conselho possui uma infraestrutura 

funcional, apesar de não contar com uma equipe técnica à disposição e nem um veículo 

oficial35. O diferencial em relação aos demais conselhos selecionados é o recebimento de 

duodécimo e subvenções sociais; inclusive, o coordenador e o vice-coordenador do Conselho 

são ordenadores de despesa. Segundo um dos ex-coordenadores do Conselho Tutelar, 

entrevistado em 15 de julho de 2004: “Desde o início do CT houve uma prev isão e uma certa 

luta foi feita para ter previsão orçamentária. Este orçamento foi destinado à manutenção e 

remuneração. Inclusive, nós estruturamos o CT materialmente através deste repasse. Não 

existe previsão de simbologia no orçamento” . 

 

Segundo o Promotor de Justiça daquela comarca a situação é totalmente equivocada e 

denota um total desconhecimento da natureza do conselho tutelar. 

 

Em Gravatá e Serra Talhada, a legislação municipal recepcionou literalmente o art. 

134 do ECA36, criando, com este procedimento, a figura da eventual remuneração. Conforme 

Judá Jessé de Bragança Soares, o que o legislador vislumbrou na proposição do artigo foi que: 

 
Haverá Municípios onde se exigirá dos conselheiros tamanha dedicação, que 
justificará uma remuneração razoável; em outros, bastará talvez um jeton para 
compensar eventuais perdas, e nos Municípios menores e mais pobres as funções 
poderão ser exercidas sem qualquer compensação financeira, utilizando-se 
profissionais e leigos que poderão exercer aquelas nobres funções sem prejuízo de 
suas atividades normais.37 

 

A cotidiana violação do direito da criança e do adolescente nos municípios 

pesquisados refuta sobejamente a possibilidade de não haver remuneração dos conselheiros, 

pois, dentre outros fatores, está a exigir uma dedicação exclusiva para o desempenho da 

função. 

                                                
35 Segundo o ex-coordenador do Conselho Tutelar de Serra Talhada: “utilizamos o instr umento de requisição de 

serviço público”,  visando suprir as demandas (técnico-operacionais) eventuais. 
36 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 134: “Lei Municipal disporá sobre local, dia e horário de 

funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto a eventual remuneração de seus membros” . 
37 In Cury, Munir (org.).  Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado - comentários jurídicos e sociais. 2. 

ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1992, p. 412. 
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Nas palavras do Promotor de Justiça de Serra Talhada, o subsídio é insatisfatório 

porque “ são formas de retaliação ao Conselho Tutelar e o salário é uma forma de embargar 

a ação do Conselho Tutelar. Há uma enorme disparidade do salário do conselheiro tutelar 

em relação às atribuições dele”.  

 

No Recife, a legislação define o subsídio do conselheiro tutelar38, não sendo este fator 

mencionado como limitante à atuação dos conselheiros por nenhum dos entrevistados. Em 

Serra Talhada, ainda está em vigor a previsão de eventual remuneração prevista na lei de 

criação, delegando competência para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente fixar um teto máximo39.  

 

 

3.3.1.3. Mecanismos de Controle do Sistema de Garantias 

 

O mais efetivo dos mecanismos de controle externo do Conselho Tutelar identificados 

nos municípios estudados tem sido, sem dúvidas, o Ministério Público, que realiza a 

fiscalização das atividades de todos os conselhos da amostra. No Recife, peculiarmente, existe 

um mecanismo de controle externo dos Conselhos Tutelares, que é a avaliação semestral, pela 

população usuária, das ações desenvolvidas.40 Em Gravatá e Serra Talhada, de forma mais 

comum, a possibilidade de avaliação sistemática e participativa ocorre bi-anualmente, quando 

da realização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

                                                
38 O fundamento jurídico para a remuneração dos conselheiros tutelares do Recife está na Lei Municipal nº 

16.776/2002, art. 28: “A remuneração mensal do conselheiro tutelar será equivalente exclusivamente ao 
cargo de comissão símbolo DDR da tabela de remuneração dos cargos comissionados do Município, sem o 
incentivo pecuniário estabelecido para os servidores sem vínculo com a PCR” . 

39  No Município de Serra Talhada está previsto na Lei Municipal nº 790/91, art. 21: “O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente fixará eventual remuneração aos membros do Conselho Tutelar, 
atendidos os critérios de conveniência e oportunidade e tendo por base o tempo dedicado à função e as 
peculiaridades locais. § 1º - A remuneração eventualmente fixada não gera relação de emprego com a 
municipalidade, não podendo, em nenhuma hipótese e sob qualquer título ou pretexto, exceder à pertinente ao 
funcionalismo municipal de nível superior”.  (Grifo nosso). 

40 Em consonância com a Lei Municipal nº 16.776/2002, art. 18: “As atividades dos Conselhos Tutelares e dos 
seus conselheiros serão avaliadas semestralmente pela população usuária, pela comunidade e órgãos e 
entidades governamentais e não-governamentais da respectiva RPA, em assembléia conjunta das RPA’s, 
ocasião em que serão apontadas medidas para seu aperfeiçoamento. Parágrafo Único - Os critérios e 
metodologia, e a data da avaliação dos Conselhos Tutelares e dos seus conselheiros de que trata o caput, será 
fixado e conduzido pelo Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente 
- COMDICA, através de uma comissão previamente indicada para os trabalhos”.  
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No âmbito do controle interno, o único município onde os conselhos possuem 

Comissão de Ética e Disciplina41 é Recife, sendo composto por um conselheiro tutelar, dois 

representantes do Conselho Municipal de Direitos, um representante da Ordem dos 

Advogados do Brasil (secção Pernambuco) e um representante do Movimento Nacional de 

Direitos Humanos42.  

 

Os mecanismos de controle e fiscalização recíprocos, entretanto, não são 

sistematicamente operacionalizados, tem suscitado a existência de certos “arra njos 

institucionais”. No Recife, um exemplo desses arranjos ocorre quando da fiscalização, pelo 

Conselho Tutelar, das Organizações Não Governamentais (ONG’s). Como os conselheiros 

possuem necessariamente uma experiência em associações que lidam com crianças e 

adolescentes (haja vista ser este um dos requisitos para candidatura instituídos particularmente 

na municipalidade), foi acordado pela Coordenação Geral dos Conselhos Tutelares, sob o 

argumento de evitar constrangimentos desnecessários, que os conselheiros não fiscalizariam 

as ONG’s na sua área de atuação; fiscalizando, assim, associações localizadas em outra RPA 

(por exemplo, o Conselho Tutelar da RPA 04 fiscalizaria as associações localizadas na RPA 

01). Ora, como a legislação municipal delimita a atuação dos conselhos apenas no perímetro 

da sua RPA, torna-se sem validade a fiscalização de ONG’s fora do seu perímetro, portanto, o 

dever de fiscalização legalmente atribuído aos conselhos tutelares, no artigo 95 do ECA, não 

tem se exercido regularmente no Recife; o que vem ocorrendo é apenas uma curiosa e rápida 

observação quando do encaminhamento de alguma criança. 

 

Embora exista uma competente equipe composta por diversos profissionais atuando 

através das várias instituições, políticas públicas fomentadas com recursos do Fundo 
                                                
41 Nos termos da Lei Municipal nº 16.776/2002, art. 32: “Fica criado o Conselho de Ética e Disciplina dos 

Conselhos Tutelares” . As atribuições dessa instância de controle interno são definidas em seu art. 34: 
“Co mpete ao Conselho de Ética e Disciplina: I - fazer cumprir as normas estabelecidas por esta Lei, pela Lei 
Federal nº 8.069/90 e pelo Regimento Interno do Conselho Tutelar; II - instaurar e proceder à sindicância 
para apurar as eventuais faltas cometidas por conselheiro tutelar no desempenho de suas funções; III - 
notificar o conselheiro tutelar acusado quando da instauração de sindicância; IV - emitir parecer conclusivo 
nas sindicâncias instauradas e informar da sua decisão ao conselheiro tutelar indiciado; V - indicar ao Chefe 
do Executivo as penas a serem aplicadas ao conselheiro infrator, previstas nas disposições legais anteriores; 
VI - remeter ao Ministério Público a sua decisão fundamentada. VII - Indicar ao Chefe do Executivo 
suspensão, em caráter cautelar das atividades do conselheiro tutelar nos casos previsto pelo inciso II do art. 
24” . 

42 Lei Municipal nº 16.776/2002, art. 33: “O Conselho de Ética e Disciplina será composto por 5 (cinco) 
membros, sendo: I - 1 (um) conselheiro tutelar escolhido em assembléia dos conselheiros tutelares. II - 2 
(dois) representantes do COMDICA, dos quais um deles será representante da Secretaria da Política de 
Assistência Social, e o outro será escolhido pelos conselheiros não governamentais entre si; III - 1 (um) 
representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de Pernambuco; IV - 1 (um) representante do 
Movimento Nacional de Direitos Humanos, Secção de Pernambuco” . 
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Municipal da Criança e do Adolescente (gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente) e programas sociais com intervenção em toda a região 

metropolitana (implementados por instituições do Governo Estadual) todos interligados por 

uma complexa malha jurídico-política, ainda assim, a demanda por atendimento em todos os 

Conselhos Tutelares do Recife tem crescido bastante desde a sua criação. Identificamos, 

assim, a natureza estrutural do problema, pois, embora exista uma complexa malha jurídico-

política de proteção às crianças e adolescentes43, a demanda por atendimento em todos os 

Conselhos Tutelares do Recife tem crescido bastante desde a sua criação. 

 

Situação peculiar nós identificamos em Gravatá, onde a extrema precariedade do 

Sistema de Garantia de Direitos propicia a inversão do mecanismo de responsabilização: Um 

condutor (cuja ocupação econômica é como carregador de frete na feira), ao encontrar uma 

criança abandonada na feira livre do Município, a encaminhou ao Conselho Tutelar, onde foi 

“obrigado” a assinar um termo de responsabilidade e levar a criança (com quatro anos de 

idade e portadora de necessidades especiais) para sua casa. Após várias tentativas de 

devolução da criança, um conselheiro o encaminhou à Promotoria de Justiça, cuja atitude 

imediata foi adverti-lo de que, caso abandonasse a criança ou a maltratasse, seria formalizado 

contra ele um processo criminal e ele seria preso. Quando do encerramento da fase de coleta 

de dados em Gravatá (junho/2004), tivemos a informação de que o rapaz que conduziu a 

criança, intimidado ante a ameaça de prisão, estava colocando os seus dois filhos no trabalho 

infantil na feira livre, visando conseguir mais dinheiro para garantir alimento para a criança 

que ele socorreu.44 Pura lógica kafkiana: o Sistema de Garantia de Direitos foi totalmente 

desvirtuado, devido a um expressivo número de arranjos institucionais. Portanto, observamos 

em Gravatá, deste modo, um refluxo dos mecanismos de responsabilização.  

 

 

                                                
43 A referida malha (ou sistema) interliga várias instituições atuantes, compostas por diversos e competentes 

profissionais; políticas públicas fomentadas com recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
(gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e programas sociais com 
intervenção em toda a Região Metropolitana do Recife (implementados por instituições do Governo Estadual). 

44 Essa história foi relatada por um dos conselheiros tutelares entrevistados, confirmada por outros e observada 
diretamente, por ocasião de uma de nossas visitas ao Conselho Tutelar de Gravatá, quando o condutor, 
protagonista da história, esteve no órgão solicitando providências urgentes. 
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3.3.1.4. Procedimento utilizado pelo Conselho Tutelar 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente não disciplina qual o procedimento, quais os 

ritos específicos que devem orientar a investigação e tomada de decisões a serem seguidos 

pelo Conselho Tutelar. Interessante observar que, devido à inexistência de um procedimento 

consignado nas Leis Municipais ou nos Regimentos Internos, as decisões dos conselheiros 

tornam-se mais céleres e menos burocráticas. Nos conselhos pesquisados a complexidade da 

violação do direito é que vai estabelecer a forma de atuação do conselho. 

 

Em Recife, por exemplo, o coordenador do Conselho Tutelar da RPA 4 afirmou que o 

procedimento dos conselheiros “varia dependendo do caso (...) Existe caso que é uma simples 

requisição de matrícula na escola, como atendimento médico, tratamento psicológico... E 

existem casos de maior complexidade: como abuso, maus-tratos, disputa do pátrio poder. 

Então, vai depender da situação e do caso”.  

 

No Conselho de Gravatá, o coordenador ressalta: 

 

A decisão deve ser do colegiado, porém, em Gravatá isto é um problema, pois, não 
estamos juntos todos os dias. Devido às atribuições dos conselheiros fora do 
Conselho, a gente acha que o conselheiro tem autonomia para decidir, desde que 
repasse para o colegiado. A decisão de impetrar um mandado de segurança contra a 
Prefeitura não pode ser decisão de uma pessoa só, tem que ser de um grupo. 
Solicitar que o Ministério Público entre com uma ação civil pública contra a 
Prefeitura [também]. Requisitar a matrícula de uma criança não precisa juntar o 
colegiado para decidir isto. Fica a critério do conselheiro decidir se o caso deve ser 
ou não encaminhado para o colegiado.  

 

Uma das conselheiras tutelares de Serra Talhada esclarece em seu depoimento: 

 
Quando é um caso mais simples, dois conselheiros decidem; quando é mais 
complexo, a gente envolve todos os conselheiros. Isso foi um acordo para não 
personalizar a coisa. Porque não é só a minha opinião que vale, é a dos cinco. 

 

Os conselhos selecionados na nossa amostra estão integrados no Sistema de 

Informações para a Infância e Adolescência – SIPIA, criado em 1995, por iniciativa do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA e implementado 

através de convênio celebrado entre o Ministério da Justiça, Tribunal de Justiça de 

Pernambuco e o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF. Os objetivos do 

programa são “ agregar informações em bancos de dados; habilitar fluxo de informações 
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entre as esferas municipal, estadual e federal, de forma ágil e acessível a todos; suprir 

necessidades de monitoramento, planejamento, correção de procedimentos e estatísticas; 

expandir, corrigir e integrar ações” (grifo nosso). 45 

 

Entretanto a inserção dos dados no SIPIA em todos conselhos pesquisados encontra-se 

comprometida, dentre outros motivos, principalmente devido a: infraestrutura (Gravatá); 

limitações inerentes ao próprio sistema, cuja solução recomendada não se aplica de maneira 

adequada à realidade político-institucional local (Serra Talhada); e a enorme demanda 

existente no Conselho (Recife).46 

 

A rede de atendimento abrange: saúde, educação, renda mínima e todas as 
instituições de serviços.A questão do SIPIA, com uma demanda dessas, como em 
2003, com cinco conselheiros para atender 894 casos... E na maioria desses casos, 
ele volta três ou quatro vezes... Tem que ir à rua para fazer visita domiciliar. Desses 
casos, alguns estão em processo no MP; tem que ir para a audiência, encaminhando 
relatório para o juiz. Se você for parar na frente de um computador (e temos apenas 
um para cinco conselheiros), para digitar seus casos, aí é complicado demais.47  

 

 

3.3.1.5. Inovações Institucionais no Conselho Tutelar 

 

O Conselho Tutelar, ao interagir com outras instituições que compõem o Sistema de 

Garantia de Direitos, provocou o surgimento de novas atribuições além das previstas na 

legislação. Esse fenômeno foi percebido em nossa pesquisa de campo, em todos os conselhos. 

Vejamos mais detidamente. 

 

No Conselho Tutelar da RPA 01, em Recife, além das atribuições previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente48, outras atribuições surgiram das demandas de outros 

                                                
45 Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, disponível em http://www.fisepe.pe.gov.br/sipia, 

acessado em 14/02/2005. 
46 Atualmente, a soma dos casos atendidos pelos seis conselhos do Recife, no período de 1995 a 2003, disponível 

no SIPIA, corresponde a 810 casos. Entretanto, segundo as estatísticas elaboradas pelo Conselho Tutelar da 
RPA 04, referente a apenas 2003, foram atendidos 894 casos só naquela região. 

47 Coordenador do Conselho Tutelar da RPA 04, no Recife, em entrevista concedida no dia 04 de junho de 2004. 
48 Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar: I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas 

nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; II - atender e aconselhar os pais ou 
responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII; III - promover a execução de suas decisões, 
podendo para tanto: a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, 
trabalho e segurança; b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de 
suas deliberações. IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa 
ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua 
competência; VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 
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componentes do Sistema ou da própria interação com as vicissitudes de outros órgãos. Sobre 

este aspecto, recorremos à entrevista concedida pelo conselheiro coordenador: 

 

A gente tem até demanda de conselhos tutelares de outros Estados, solicitando 
registros. Recebe ofício de juiz de outros Estados, como de São Paulo, que queria 
relatório de um caso aqui. Recebe relatórios dos juizados, das três varas, da vara de 
família, da vara de crimes de pequeno potencial ofensivo do fórum Tomás de 
Aquino e, agora, precatório de comarca de municípios vizinhos (Jaboatão e 
Paulista) e todos contendo prazos para entrega. Aí, é complicadíssimo! 

 

O conselho da RPA 01 também recebe demandas específicas devido a sua localização 

próxima à Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente – GPCA, como aludido na fala de 

seu coordenador: 

 

A questão da competência; a questão de quem faz o que e de que forma... Existe a 
polícia militar de um lado, que manda tudo; a DPCA [atualmente denomina-se 
Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente], que é aí pertinho... Aí, tudo que 
é do Conselho Tutelar vem para aqui. Existem seis conselhos e tudo cai aqui. Aí 
você se desdobra pra atender. A maior dificuldade é no plantão à noite, porque a 
gente recebe casos e tem que encaminhar. A Polícia Militar chega com menino de 
Jaboatão, de Olinda e as questões de atos infracionais. Muitas vezes chega aqui 
porque o menino está roubando, matando, pintando miséria e isto não é alçada do 
Conselho Tutelar é da polícia investigativa. É uma complicação. 

 

Nos conselhos tutelares de Gravatá e Serra Talhada, as inovações são mais específicas 

que nos Conselhos Tutelares do Recife, pois, arranjos institucionais foram engendrados 

visando suprir a fragilidade intrínseca ao Sistema de Garantia local. Neste sentido, um acordo 

informal entre o Juiz da Infância e Juventude e a representante do Ministério Público 

possibilitou ao Conselho Tutelar efetuar mediações e opinar sobre a guarda e pensão 

alimentícia de crianças e adolescente, como exemplificado pelo coordenador do Conselho 

Tutelar de Gravatá: 

 

A maior violação, em freqüência, é a negação de paternidade, falta de alimentos. 
Estas duas são as principais; são as que mais aparecem. Outras apareceram 
recentemente: foram as doações de crianças. Nós fizemos uma campanha, usando 
as rádios, dizendo que as pessoas que estivessem com crianças, que regularizassem 
esta situação. Acontece que, até outubro do ano passado, nós tínhamos a justiça do 
nosso lado, ________________. Qualquer caso encaminhado pelo CT tinha 
prioridade sobre qualquer um outro, porque ele sabia que quando o caso era 
encaminhado pelo CT o caso era de extrema urgência. A lei de alimentos, ela 

                                                                                                                                                   
101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional; VII - expedir notificações; VIII - requisitar 
certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário; IX - assessorar o Poder 
Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente; X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos 
previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal; XI - representar ao Ministério Público, para 
efeito das ações de perda ou suspensão do pátrio poder. 
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garante a qualquer um pleitear alimentos em juízo. Fazia (sic) a documentação e 
dávamos entrada no máximo em 15 dias; já marcava a audiência de conciliação e 
muitas vezes se resolvia logo na fase de conciliação, ou então, ao final, a parte 
autora ganhava o alimentos. Nós tivemos ações de durar 10 dias; muito rápido. 

 

 

O argumento adotado pelo Juiz da Infância e Juventude daquele município foi que: 

 

No Estatuto da Criança e do Adolescente, quando define as atribuições do Conselho 
Tutelar, tem uma delas que diz o seguinte: atender os pais em suas necessidades 
quando forem procurados. A gente começou a indagar que a intenção da Lei não foi 
a de remunerar um agente público para um serviço já disponível. Não é somente 
essa. Eu entendo que é legítima esta atuação do conselho. Nós instruímos o 
conselho para que, na medida que obtivesse este acordo entre pais e filhos a 
respeito da pensão alimentícia, a respeito da guarda.  

 

Vislumbrando prevenir irregularidades na apuração de ato infracional e considerando a 

precariedade da Defensoria Pública Estadual, em Gravatá, o Juízo da Infância e Juventude 

aplicou, através de portaria, novas atribuições ao Conselho Tutelar, sob os seguintes 

argumentos afirmados pelo Juiz de Direito entrevistado: 

 

A maior incidência de atos infracionais são (sic) em atos contra o patrimônio, casas 
de pessoas que moram fora de Gravatá. Havia uma maior incidência de furtos, de 
danos. Na área de violação dos direitos, a gente percebia que muitos adolescentes 
com envolvimento em atos infracionais eram apreendidos e encaminhados para a 
defensoria pública e lá não tinham nenhuma assistência. Gravatá sempre teve um 
problema seriíssimo com defensores públicos. Logo quando eu cheguei eram três: 
uma se aposentou e outra passou num concurso público e foi nomeada, ficou com 
apenas um defensor público. Em Gravatá, portanto, os adolescentes não contavam 
com assistência alguma, quando o ECA prevê que o adolescente deve contar com 
essa assistência desde o atendimento administrativo na delegacia. A gente baixou 
portaria lá, determinando que tanto o delegado como a autoridade policial militar, 
seja no procedimento da apreensão ou quando conduzisse qualquer adolescente 
para ser ouvido a respeito de envolvimento no ato infracional o fizesse na presença 
de um conselheiro tutelar. Esta portaria está em vigor até hoje, lá. E tanto a polícia 
militar como a polícia civil, a fim de fazer a condução na aferição de qualquer ato, 
para apurar o envolvimento de adolescente em ato infracional, imediatamente entra 
em contato com o conselheiro; tanto que quando o Conselho é eleito e toma posse a 
gente já informa o nome dos conselheiros e os telefones celulares individuais de 
cada um para que o delegado e o comandante militar possam acioná-los. Foi uma 
iniciativa administrativa nossa, com cópia na delegacia e no quartel da polícia e 
todos os conselheiros têm ciência disso. Os adolescentes não são ouvidos sem que o 
conselheiro esteja presente. É tanto que muitos pais quando sabem que o filho foi 
levado por policial militar ou civil, eles procuram o Conselho Tutelar; então, o 
conselheiro, mesmo sem ser chamado, ele já vai até a delegacia.  
 

 

A participação obrigatória quando os adolescentes em conflito com a lei são ouvidos 

denota uma compreensão dos princípios norteadores da proteção integral de extrema 

relevância em um Estado Democrático de Direito. Em Serra Talhada, o Conselho Tutelar 
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participa das audiências envolvendo crianças e adolescentes e opina sobre a medida sócio-

educativa recomendada para o processo, assim como dá parecer em caso de “ questões 

relacionadas a pensão alimentícia”.  

 

 

3.3.2. Dimensão Eleitoral 

 

A dimensão eleitoral propicia a percepção do processo de escolha dos conselheiros 

tutelares (as regras do jogo), como etapas do amadurecimento institucional do mecanismo de 

controle do popular (accountability vertical). As primeiras eleições para composição do 

Conselho Tutelar (em Gravatá e Serra Talhada) foram marcadas principalmente pela 

informalidade: edital divulgado sem a utilização do ato jurídico pertinente (a resolução do 

Conselho de Direito); ausência de um processo eleitoral previamente estabelecido; ausência 

de instâncias eleitorais para apreciar recursos dos candidatos (comissão eleitoral e o Conselho 

de Direitos); a universalização do direito de voto condicionado ao cadastramento prévio do 

eleitor. 

 

O processo de escolha dos componentes do Conselho Tutelar traz consigo íntimas 

implicações sobre o aspecto político, uma vez que deflue da melindrosa relação entre o 

mundo jurídico e o político. Segundo Hannah Arendt, as leis eram compreendidas pelos 

gregos como o produto da fabricação, pois, “ o espaço era a esfera pública da polis e a 

estrutura era a sua lei; legislador e arquiteto pertenciam à mesma categoria.” 49 Portanto, 

uma etapa pré-política. Este posicionamento, para Hannah Arendt, era contrário à escola 

socrática pois: “ Para os socráticos, a legislação e a ramificações de decisões pelo voto eram 

as mais legítimas atividades políticas, porque nelas os homens ‘agem como artesãos’: o 

resultado da ação é, em seu caso, um produto tangível, e o processo tem um fim claramente 

identificável.” 50 

 

O caminho que orienta a nossa análise está moldado nesta tese: o processo de escolha 

dos conselheiros tutelares indica mutações ocorridas no momento fundador, devido a uma 

ação política no Sistema de Garantia de Direitos. Ora os conselhos são espaços políticos de 

                                                
49 ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 208. 
50 Idem, ibidem. 
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participação da população as mutações ou inovações legislativas e institucionais não podem 

macular esta característica. 

 

O indicador que norteou a aferição dessa dimensão da legitimidade dos conselhos 

tutelares, pois, foi basicamente o procedimento para escolha dos conselheiros adotado nos 

municípios, considerando: a responsabilidade institucional pela organização e realização da 

eleição; a previsão regulamentar dos requisitos e impedimentos para a candidatura e de outros 

direitos e obrigações pertinentes; o colégio eleitoral; a operacionalização e fiscalização de 

todo o processo eleitoral. 

 

De modo geral, tanto em Recife quanto em Gravatá e Serra Talhada, é o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que realiza a eleição do Conselho 

Tutelar, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente51. O Ministério Público, 

nos três municípios, tem realizado a fiscalização das eleições e participado das reuniões nos 

respectivos Conselhos Municipais de Direitos, visando a adotar providências para a 

regulamentação, organização e coordenação da eleição do Conselho Tutelar. 

 

Os requisitos para a candidatura variam conforme o município, prevalecendo o 

entendimento de que os requisitos previstos no Estatuto são exemplificativos e não taxativos 

em relação à legislação municipal. Por outro lado, os impedimentos para a candidatura no 

Conselho Tutelar, nas legislações municipais, são os mesmos previstos no Estatuto da Criança 

e do Adolescente52. 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 139: “O processo para a escolha dos membros do Conselho Tut elar será 

estabelecido em Lei Municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público (Redação dada pela Lei nº 8.242, de 
12.10.1991)” . 

52 Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 140: “São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes 
e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou 
madrasta e enteado. Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em 
relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância 
e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital” . 
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3.3.2.1. Requisitos para a candidatura 

 

No Recife, os requisitos para candidatura são mais rigorosos, pois, além dos previsto 

no Estatuto da Criança e do Adolescente53, foram acrescentados outros, tais como: ter 

concluído o ensino médio; ter sido aprovado no curso de habilitação para candidatos à função 

de conselheiro tutelar promovido pelo COMDICA; e reconhecida experiência no trato das 

questões pertinentes à defesa e atendimento da criança e do adolescente, comprovada por 

declaração de, no mínimo, duas entidades governamentais ou não governamentais que 

prestem serviço na área há mais de dois anos e sejam registradas no COMDICA.54  

 

Em Gravatá, além dos requisitos previstos no Estatuto, foi acrescentada a experiência 

reconhecida de, no mínimo, dois anos no trato com crianças e adolescentes. A liberdade do 

Conselho de Direitos deliberar sobre as eleições do Conselho Tutelar está inequivocamente 

subsumida aos parâmetros da estrita legalidade, entretanto, no edital de convocação para a 

eleição de conselheiro tutelar, em 2002, foram irregularmente acrescentados os seguintes 

requisitos: “aprovação no teste seletivo; conclusão do ensino fundamental (8ª série)”. 55 A 

principal conseqüência é que todo o processo eleitoral torna-se passível de anulação devido ao 

princípio constitucional da legalidade na Administração Pública. 

 

No Município de Serra Talhada foram acrescentados: a reconhecida experiência na 

área de defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; ter nível de formação 

escolar de, no mínimo, primeiro grau completo e candidatar-se individualmente sem indicação 

político-partidária.56 

 
                                                
53 Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 133: “Para a cand idatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os 

seguintes requisitos: I - reconhecida idoneidade moral; II - idade superior a vinte e um anos; III - residir no 
município” . 

54 Conforme a Lei Municipal nº 16.776/202, art. 14: “São os seguintes os requ isitos para ser candidato a 
conselheiro tutelar: I - ter residência, comprovada documentalmente, na mesma RPA onde concorrerá à vaga 
de conselheiro tutelar; II - reconhecida idoneidade moral; III - ter idade superior a vinte e um anos; IV - ter 
concluído o ensino médio; V - ter sido aprovado no curso de habilitação para candidatos à função de 
conselheiro tutelar promovido pela COMDICA; VI - reconhecida experiência no trato das questões 
pertinentes à defesa e atendimento da criança e do adolescente, comprovada por declaração de, no mínimo, 
duas entidades governamentais ou não governamentais que prestem serviço na área há mais de 02 anos e 
sejam registradas no COMDICA. Parágrafo Único - Caso o número inscrito de candidatos a conselheiros 
seja superior a 200 (duzentos), o Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - COMDICA realizará seleção prévia de provas com os candidatos, para que os aprovados se 
submetam ao Curso de Habilitação de que trata o inciso V” . 

55  Resolução do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Gravatá nº 001, de 
29 de julho de 2002. 

56  Segundo art. 17 da Lei Municipal nº 790/91. 
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3.3.2.2. Procedimento eleitoral 

 
O procedimento eleitoral para a eleição dos conselheiros tutelares ainda é bastante 

limitado e evolui lentamente. As condutas previstas (em Gravatá e Serra Talhada) no 

procedimento são insuficientes para garantir uma eleição com igualdade de condições para 

todos os candidatos. Algumas questões, como: compra de votos; uso da administração pública 

para favorecer candidatos; chapas compostas por indicação das diversas forças político-

partidárias locais; filas enormes nos locais de votação, gerando desconforto ou desistência dos 

eleitores; ausência de regras claras sobre a fiscalização por representantes dos candidatos e 

julgamento dos recursos em duas instâncias eleitorais, comprometem a participação dos 

eleitores. 

 

O colégio eleitoral constitui um elemento interessante para a análise. Vejamos: em 

Recife, o processo de escolha dos conselheiros tutelares é feito por votação direta e secreta, 

pelos cidadãos residentes em cada RPA, considerando-se, para este fim, o bairro que consta 

do cadastro eleitoral de cada cidadão57. 

 

 Em Gravatá, a participação dos eleitores é sempre significativa, porém, algumas 

dificuldades se apresentaram decorrentes de um programa de processamento de dados falho, 

segundo relatou o Juiz de Direito: 

 

A supervisão do pleito fica de um modo geral a cargo do MP, o Judiciário é (sic) no 
sentido de prestar apoio. Estivemos durante o dia todo no local de votação, fizemos 
o acompanhamento, tivemos (sic) nas emissoras de rádio divulgando o pleito, pois, 
o importante na eleição não é somente o engajamento dos candidatos, mas, o mais 
importante é conseguir o engajamento da comunidade; incentivando a participação 
da população, mostrando a importância desta participação. Eu pessoalmente fui a 
algumas igrejas divulgar o evento durante algumas missas e a algumas igrejas 
evangélicas divulgar a necessidade; os padres, os pastores também fizeram isso e 
também tinha conselheiro que era pastor de igreja evangélica; então isto fez com 
que a eleição, no dia, a equipe da Prefeitura (de logística do pleito) teve (sic) 
dificuldades. As filas foram enormes, até meio dia as filas eram grandes em todas 
as seções. O pessoal logístico subestimou a participação. Os conselheiros eleitos 
todos foram mais votados que o último vereador a ter assento na Câmara; teve 
vereador com menos de quinhentos votos e todos os conselheiros tiveram mais de 
mil votos. Tivemos apenas cinco ou sete seções eleitorais, enquanto na comarca de 
Gravatá são 70 seções eleitorais; é uma diferença muito grande. A eleição foi em 
um único local. O fato de ter sido centralizado a votação, acho que influenciou o 
número de votantes; muita gente deixou a fila porque foi moroso o processo de 

                                                
57 Resolução nº 030/2002 do COMDICA, art. 7º. 
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votação. O sistema de informática desenvolvido pela Prefeitura, acho que não 
atendeu às expectativas.  

 

 

Em Serra Talhada, embora esteja previsto na Lei Municipal o sufrágio universal58, o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Serra Talhada – 

COMDICAST, desde a fundação do Conselho Tutelar, realiza eleições indiretas. Conforme a 

resolução nº 001/200: 

 

Art. 6º - poderão votar os integrantes das organizações governamentais e não 
governamentais, devidamente registradas no COMDICAST. 
Parágrafo único – o cadastramento dos votantes far-se-á mediante relação fornecida 
pelas entidades acima referidas. 
Art. 7º - Não será permitido voto por procuração. 
Art. 8º - Cada eleitor poderá votar em apenas uma chapa constituída de cinco 
titulares e no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) suplentes.

 

Segundo uma conselheira tutelar entrevistada, o procedimento adotado ocorre da 

seguinte forma: 

 
Todos nós estamos vinculados a uma entidade, devido a critérios no processo de 
eleição, pois, em nosso município quem elege os conselheiros não é a população, 
mas o voto das entidades. As entidades se cadastram no Conselho de Direitos e os 
delegados é quem escolhe os conselheiros. Quem vota pela creche são os pais das 
crianças. 

 
O motivo deste procedimento, de acordo com um ex-coordenador do Conselho 

Tutelar, é que: 

 

Como a disputa eleitoral no município é bastante acirrada, esse processo eleitoral 
evita a influência política. Como a eleição (municipal) é muito partidarizada, 
embora o prefeito apresente o seu candidato, não é tão explicito como uma votação 
aberta. O processo não é antidemocrático; as entidades indicam os candidatos e 
seus delegados votam.

 

A argumentação de que o Conselho (Tutelar) estaria ameaçado pelos partidos 

políticos, com suas regras e hierarquia própria, procede segundo o cenário político local, mas 

traz consigo a força da ilegitimidade – já que não perguntaram a opinião dos cidadãos de 

Serra Talhada.  

                                                
58 Lei Municipal nº 790/91, art. 18: “Os conselheir os serão eleitos pelo voto facultativo dos cidadãos do 

município, conforme art. 132 da Lei Federal nº 8.069/90, comprometidos com a defesa dos direitos da criança 
e do adolescente, em eleição regulamentada pelo Conselho Municipal dos Direitos e coordenada por 
comissão especial designada pelo Conselho. Parágrafo Único – Caberá ao Conselho Municipal prever a 
composição de chapas, sua forma de registro, forma e prazo para impugnações e registro das candidaturas, 
processo eleitoral, proclamação dos eleitos e posse dos conselheiros” . 
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Segundo o Promotor de Justiça de Serra Talhada: 

 

Nas cidades do sertão brasileiro, nós não temos partidos, nós temos famílias usando 
os partidos como fachada. Você não vota nos partidos; o cidadão vota nas famílias. 
Como o Conselho Tutelar vai se inserir legitimamente em um contexto em que 
você não tem partidos, você tem famílias? No sertão nosso surgiu um terceiro 
modelo que é o patrimonialismo; que você é dono do patrimônio público; acaba 
você desejando que ele pertença ao seu patrimônio familiar. Daí a dificuldade da 
população em compreender a democracia participativa. A gente começa a imaginar 
que essa estrutura não foi criada para o sistema presidencialista ela foi criada para o 
parlamentarismo. Por isso, essa inadequação, essa resistência dessa estrutura por 
parte do Executivo Municipal, no interior.
No caso de Serra Talhada, o nível de conscientização é maior. O povo começa a 
escolher com maior responsabilidade os integrantes do Conselho de Direitos e é 
aquele que vai definir a política pública. Aí, ele [prefeito] vai tentar fazer o 
gerenciamento também no CT, tentando eleger candidatos de sua facção político-
partidária, para, afinal de contas, ele acabar não perdendo o controle da situação.  
O que os prefeitos não querem é que um opositor assuma a presidência do Conselho 
de Direitos e a presidência do Conselho Tutelar e acabe tomando parcela de 
execução do seu poder na área da infância e juventude e acabe fazendo campanha 
contra. O que a gente vê é que alguns conselheiros se inserem neste contexto e 
acabam sendo candidatos a vereadores.  

 

Os aspectos pesquisados levam-nos à constatação de que, dos conselhos analisados, o 

de Recife apresenta um processo eleitoral operacionalizado segundo regras previamente 

estabelecidas em conformidade com a legislação (seja em nível federal ou municipal), o que 

nos remete à idéia de um procedimento legítimo, já que cercado de cuidados para a 

preservação de uma escolha livre, universal, participativa. O Conselho de Gravatá, 

diferentemente, apresenta indícios de um processo de institucionalização que ainda não se 

consolidou. O Conselho Tutelar de Serra Talhada, por sua vez, embora desenvolva uma 

atuação reconhecida e com méritos pelo Sistema de Garantia de Direitos (seja no Município 

ou no Estado), o voto indireto com um colégio eleitoral delimitado finda por torná-lo 

ilegítimo, haja vista o critério da ampla participação democrática para escolha dos 

representantes da comunidade num órgão com a natureza do controle social, como é o 

Conselho Tutelar.  
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3.3.3. Dimensão Política 
 

Para análise dessa variável, os indicadores elaborados e perscrutados foram: 1) 

autonomia político-administrativa dos conselhos tutelares; 2) agir em conjunto no Sistema de 

Garantia de Direitos e 3) resistência a mentalidades exterminatórias (espaço público da 

liberdade). 

 

 

3.3.3.1. Autonomia Político-Administrativa 
 
 

A prerrogativa do Conselho Tutelar de representar judicialmente o Poder Executivo 

em razão do descumprimento injustificado de suas deliberações59 é, a nosso ver, um 

pressuposto elementar de sua autonomia político-administrativa. Todavia, a aferição desse 

indicador nos conselhos pesquisados depreende-se não somente dessa via investigativa. 

Pretendemos relacionar (cruzar) os dados obtidos em relação à iniciativa de pressão dos 

conselhos sobre o Executivo, pela efetivação de medidas pertinentes à garantia de retaguarda 

para atendimento das crianças e adolescentes, com a infraestrutura e a remuneração dos 

conselheiros. A imprecisão legislativa quanto à remuneração do conselheiro tutelar pode 

limitar a autonomia do órgão prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e estabelecer 

prioridades de outra ordem na pauta de suas reivindicações junto ao Poder Executivo 

Municipal. 

 

Evidenciada a autonomia, torna-se possível a existência de uma autoridade 

compartilhada e, portanto, de um espaço público da liberdade, o que seguramente permite a 

consolidação de uma legitimidade duradoura, produto da ação política dos homens, como 

salienta Hannah Arendt: 

 

As instituições políticas – não importa quão bem ou mal sejam projetadas – 
dependem, para sua existência permanente, de homens em ação, e sua conservação 
é obtida pelos mesmos meios que as trouxera à existência. A existência 

                                                
59 Dentre as atribuições do Conselho Tutelar, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (art.136), está a 

de “promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: a) requisitar serviços públicos nas áreas de 
saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança; b) representar junto à autoridade 
judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações”  (inciso III).  Havendo 
descumprimento da decisão do Conselho, aplica-se o art. 249 do ECA: “ Descumprir, dolosa ou culposamente, 
os deveres inerentes ao pátrio poder ou decorrentes de tutela ou guarda, bem assim determinações da 
autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: Pena – multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários de referência, 
aplicando-se o dobro em caso de reincidência” . 
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independente identifica a obra de arte como um produto do fazer; a total 
dependência de atos posteriores para mantê-lo em existência caracteriza o Estado 
com um produto da ação.60 

 

Portanto, a autonomia demarca os parâmetros do campo de batalha onde o sistema de 

partidos (modelo representativo) e o sistema de conselhos (modelo participativo) buscam a 

conquista do espaço público através da ação. Perdendo autonomia, o conselho perde a sua 

identidade, provocando uma anomalia no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

 

Nas palavras do coordenador do Conselho Tutelar de Gravatá, fica o registro do vazio 

político institucional: “A gente não é um funcionário, a gente não tem um cargo público; eu 

particularmente não sei o que eu sou, essa é a questão” . 

 

Em Gravatá, o Conselho Tutelar vivencia uma situação de lastimável precariedade. 

Isolado politicamente, num Município sem retaguarda para o atendimento. O Ministério 

Público limita-se a recomendar a construção de creches, abrigos e casa de apoio. Quando 

indagado sobre os casos de não cumprimento das decisões do Conselho, o coordenador 

responde: “O executivo, nas poucas vezes que mandamos para ele determinações, ele 

cumpriu”;  entretanto, o mesmo conselheiro afirma que: “ Gravatá não tem creche, nem 

pública nem privada. Nós não temos creche, abrigo, casa de passagem. Não temos nada”.  A 

única medida judicial tomada ante a omissão do Executivo Municipal foi o mandato de 

segurança para que os conselheiros continuassem recebendo remuneração pelo Poder 

Executivo. As crianças e adolescentes de Gravatá em situação de risco são encaminhadas para 

o Recife. Devido ao subsídio insatisfatório, todos os conselheiros possuem outras atividades 

profissionais61. Portanto, os indicadores utilizados denotam um conselho que, apesar de sua 

longevidade, ainda não soube conquistar a sua autonomia.  

 

 No Recife, os conselhos tutelares contam com uma infraestrutura que é funcional, 

apesar das limitações. A remuneração dos conselheiros está prevista em lei, sendo o seu 

                                                
60 ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Perspectiva, 2001, p. 200. 
61 Os cincos conselheiros possuem outras atividades profissionais, dos quais quatro estão envolvidos direta ou 

indiretamente com a Administração Pública Municipal. 
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regime de trabalho o de dedicação exclusiva62. No que concerne a representações judiciais, 

conforme salienta o conselheiro coordenador: 

 

Aqui na RPA 04 nós fizemos quatro representações contra órgãos públicos. Duas 
contra o cartório, não querendo cumprir a lei da gratuidade, e outra contra entidade 
de abrigo; muitas vezes eles não querem receber e o menino tem que ficar na rua, e 
desacatam a autoridade do Conselho e a requisição de encaminhamento. A 
Prefeitura também foi representada; até hoje ainda não tivemos uma resposta. O 
órgão que tem uma parceria boa neste aspecto é o Ministério Público. 

 

Os indicadores utilizados permitem identificar os conselhos tutelares do Recife como 

autônomos, política e administrativamente. 

 

O Conselho Tutelar de Serra Talhada, por seu turno, possui uma boa infraestrutura 

para o atendimento e a remuneração é efetuada pelos próprios conselheiros, através do repasse 

de recursos do duodécimo que recebem. Quanto a representações, utilizam um curioso 

procedimento, explicitado no depoimento de dois conselheiros entrevistados: 

  

Nós temos usado alguns instrumentos interessantes, por exemplo: o Ministério 
Público é o primeiro. Marca-se audiência; conversa com o Prefeito. Tivemos sorte 
de ter bons promotores [de justiça] ladeados com o Conselho Tutelar. Este diálogo, 
a vontade de acertar, mostrar que precisávamos de um apoio, era algo verbal mas o 
Prefeito ia para atender o chamado da promotora. Quando era necessário meter o 
sarrafo, no sentido da denúncia, o Conselho fazia sem medo, e assumia, até para 
mostrar que tem esta força. Íamos pro rádio, pros meios de comunicação social. 
 
 
Já ouve casos de descumprimento de decisão do Conselho Tutelar, em que nós já 
procuramos o Ministério Público e fizemos representação tanto ao Judiciário quanto 
ao Conselho Regional de Medicina e Secretaria Estadual de Saúde e houve 
intervenção na área de saúde do Município. 

 
 

Relacionando os indicadores representação, infraestrutura e remuneração dos 

conselheiros, percebemos no Conselho Tutelar de Serra Talhada uma autonomia político-

administrativa plena. Interessante observar que devido à praxe de receber duodécimo o Poder 

Executivo, no que concerne à Secretaria de Administração, ficou com a sua autonomia 

limitada. 

 

 
                                                
62 Segundo a Lei Municipal nº 16.776/2002, art. 31: “A função de conselheiro tutelar é de dedicação exclusiva, 

não podendo o conselheiro eleito exercer cumulativamente suas atividades com outra de qualquer natureza, 
inclusive as decorrentes do exercício de cargo de direção em entidade governamental ou não governamental, 
situação em que terá que se licenciar de suas atividades” . 
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3.3.3.2. Ação em Conjunto: compartilhando a autoridade 

 

A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente deve organizar-se 

através de um conjunto articulado de ações63. Esta é a fundamentação do princípio da 

incompletude institucional que evidencia o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente como um sistema aberto. 

 

As ações compartilhadas, seja no planejamento ou na execução, revelam uma 

integração operacional passível de aprimorar o fluxo de responsabilização e efetividade do 

Sistema de Garantia. A legitimidade, na teoria política de Hannah Arendt, é inerente à 

capacidade de agir em conjunto. 

 

O Recife possui uma complexa rede de instituições sociais (governamentais e não 

governamentais), uma especificidade única em todo o Estado de Pernambuco. Entretanto, a 

capacidade de atendimento destas instituições está seriamente comprometida pelo fluxo 

contínuo de crianças e adolescentes cujos direitos foram ameaçados ou violados. Cabe ao 

Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do 

Recife elaborar políticas públicas que possibilitem a retaguarda para atuação do Conselho 

Tutelar, no sentido de resguardar a proteção integral da infância e adolescência. 

 

A articulação dos Conselhos Tutelares com o Conselho Municipal de Direitos está 

prevista na legislação municipal64, institucionalizando o cruzamento de informações. O 

coordenador do Conselho Tutelar da RPA 04 salienta: 

 

A gente assessora o Conselho de Direitos pra formular as políticas públicas. Nós 
subsidiamos o Conselho de Direitos com a própria demanda: abuso sexual, 
atendimento psicosocial. A gente vê a demanda que temos e subsidiamos o 
Conselho de Direitos para que ele faça uma política para determinadas pessoas e 
qual o modelo que é aplicado. 

 

                                                
63 Neste sentido, obriga a Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 86: “A política de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da 
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios” . 

64 A Lei Municipal nº 16.776/2002 estabelece em seu art. 9º: “Os Conselhos Tutelares, no exercício de suas 
atribuições legais, atuarão articuladamente entre si, e com COMDICA, Secretaria da Política de Assistência 
Social, Ministério Público, Poder Judiciário e outras entidades governamentais e não governamentais que 
compõe o Sistema de Garantia dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, quando necessário e bem assim 
com a comunidade local, visando o pleno exercício de suas atribuições” . 
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As políticas públicas elaboradas pelo Conselho de Direitos não são específicas para 

cada Conselho Tutelar e, apesar da participação dos conselheiros tutelares nas reuniões do 

Conselho de Direitos, as prioridades no repasse de recursos do fundo municipal são de 

questionável efetividade para suprir a demanda dos Conselhos Tutelares. A resposta do 

coordenador do Conselho Tutelar 04 sobre os resultados dessa articulação é reveladora: 

 

Essa questão, temos discutido bastante. Eles enviam um dossiê contendo o nome 
das entidades que eles subvenciam (sic). A maioria das entidades, cerca de 70% dos 
recursos que vem do fundo, é para financiar cursos de capacitação: corte e costura, 
cabeleireiro, manicure, essas coisas, cursos profissionalizantes; essa é a demanda. E 
a gente tem uma demanda de violência sexual, uso de drogas, outras prioridades a 
atender e mesmo com essa demanda específica, quando chega o calhamaço de 
entidades que recebe recursos do fundo e que a gente requisita os serviços desta 
entidade, já esta lotada, não tem mais vaga. E dá meta para corte e costura, 
cabeleireiro e quando a gente requisita já preencheu com as demandas da própria 
entidade. Os casos de prioridade, nós não temos como fazer o encaminhamento. 

 

Objetivando a ampliação da retaguarda para a atuação dos Conselhos Tutelares, em 

2003 foi implementado o Programa de Acolhida e Atenção Integral às Crianças, Adolescentes 

e Adultos em Situação de Rua e Risco – Travessia65, constituído por serviços e equipamentos 

em três níveis (baixa, média e alta complexidade), conforme a natureza e o grau de atenção 

prestada aos usuários. 

 

No âmbito estadual, o Pacto Metropolitano pelas Crianças e Adolescentes em Situação 

de Rua66, com seu Projeto Nação Criança. Entretanto, assim como o Travessia, ainda não 

produziram mudanças de cenário. Segundo a Fundação Joaquim Nabuco, atualmente foram 

identificadas 2.793 crianças e adolescentes vivendo nas ruas do Recife67. 

 

Portanto, a alta incidência de violações aos direitos das crianças e dos adolescentes 

possui uma clara natureza estrutural. Potencializada por uma comunidade desigual, 

extremamente estratificada, refletindo os débeis vínculos sociais e a insuficiência do Estado 

de executar políticas públicas distributivas. Ações pontuais, focalizadas apenas nas crianças 

enquanto a família continua confinada na exclusão social, não resolvem o problema, apenas 

                                                
65 Programa da Prefeitura do Recife, coordenado pelo Instituto de Assistência Social e Cidadania – IASC. 
66 O Pacto Metropolitano, constituído por instituições governamentais e não governamentais envolvidas com as 

questões referentes às crianças e adolescentes em situação de risco nas ruas, representa o campo experimental 
do Projeto Nação Criança, territorializado na Região Metropolitana do Recife e como área inicial, o seu pólo, a 
cidade do Recife. 

67 CARVALHO, Ciara. Pacto Frustra Sonho de Meninos de Rua. Jornal do Commercio. Recife, 26 de setembro 
de 2004, caderno Cidades, 04 e 05. 
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potencializa-o. A articulação com o Conselho Tutelar provoca o debate sobre a especificidade 

desta retaguarda. 

 

No Orçamento Participativo implantado em Recife, os conselheiros tutelares 

participam da plenária temática denominada Juventude. Apesar de alguns conselheiros 

participarem de outros conselhos setoriais (Conselho Municipal de Saúde), não existe uma 

integração que facilite a identificação de sobreposição de papéis. 

 

Em Gravatá, a legislação municipal não prevê a participação e articulação entre o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar e a 

integração entre os diversos conselhos setoriais é inexistente, conforme ressalta o 

Coordenador do Conselho Tutelar: 

 

O problema todo é que o Conselho de Direitos e o de Assistência Social não 
funcionam. As reuniões são para assinar projetos do PETI [Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil]. O Conselho de Saúde funciona aos trancos e barrancos; está 
tendo uma briga interna muito grande e séria. Não ocorre comunicação entre os 
órgãos do sistema. O Conselho [Tutelar] sabe que tem PETI porque é exigida pelo 
governo federal a participação do Conselho. 

 

No município não tem nenhuma política pública voltada para a criança e o adolescente 

em situação de rua. O Ministério Público e o Conselho Tutelar realizam algumas atividades 

em conjunto; porém, sem participar da elaboração de projetos. Segundo a Promotora de 

Justiça: 

 

Participo nos bastidores; organizo os encontros com a polícia e, na maioria das vezes, 
peço para acompanhar os conselheiros. Temos mais dificuldade com a polícia civil. A 
polícia militar é mais solícita, acompanha, participa. A polícia civil, só tem um 
delegado que atua em várias cidades; é também uma questão de operacionalização. 
Às vezes, quando eu comunico que estamos realizando uma operação e que é para 
ficar de sobreaviso, eles ficam. Como as ações geralmente são nos finais de semana e 
o delegado é plantonista e atende a oito ou dez cidades... 

 

No Conselho Tutelar de Serra Talhada ocorre a participação nas reuniões do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Entretanto, conforme salienta o 

coordenador do Conselho Tutelar, “ não existe uma política pública definida. Existem ações 

que são construídas a partir de uma elaboração participativa”.  As Conferências Municipais 

dos Direitos da Criança e do Adolescente são apontadas pelos conselheiros como um espaço 

de articulação política.  
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O Ministério Público, a Secretaria de Educação e Cultura de Pernambuco, as 

Secretarias Municipais de Educação e os Conselhos Tutelares em todos os municípios 

selecionados na amostra estão implementando o Projeto de Verificação Oficial Limitadora das 

Taxas de Evasão e Infreqüência – VOLTEI. Os Conselhos Tutelares de Recife e Serra 

Talhada estão participando do projeto, monitorando a evasão escolar. Em Gravatá, a falta de 

uma infraestrutura limita a ação do Conselho e mantém velhos conceitos inalterados.68 

 

A análise desta variável denota que a legitimidade em agir em conjunto aparece apenas 

nos conselhos de tutelares do Recife e Serra Talhada que possuem uma sistemática 

experiência em vivenciar a autoridade compartilhada. O agir em conjunto denota inclusive 

uma concepção ética de responsabilidade através da liberdade compartilhada. O isolamento 

institucional implica em negação da política e no esvaziamento do poder e da legitimidade. 

 

 

3.3.3.3. Em busca da ilha de liberdade 

 

A banalidade da violência contra crianças e adolescentes está disseminada em todo o 

Estado de Pernambuco, reflexo do esgarçamento do tecido social de uma comunidade. A casa 

não é mais um lugar seguro69 e morando nas ruas torna-se invisível70 e supérflua a 

precariedade da sobrevivência sozinha, que impõe o agrupamento em bandos para sobreviver 

(estado de natureza)71. A intensidade da violência contra crianças assume os contornos de 

                                                
68 Existe ainda uma identificação do Conselho Tutelar como um órgão de repressão. Segundo o coordenador do 

conselho “ As escolas só ligam quando tem algum aluno quebrando tudo”.  
69 Segundo reportagem do Jornal do Commércio: “ A violência contra crianças e adolescentes no Recife acontece 

exatamente no ambiente onde elas mais deveriam estar protegidas: dentro de casa. Essa é uma das principais 
conclusões de uma pesquisa realizada com 460 pacientes do Centro Professor Nélson Chaves, no Arruda, 
referência da rede de saúde municipal no atendimento a vítimas de abuso físico, psicológico e sexual. Entre 
março de 2002 e março de 2003, das 460 crianças e adolescentes atendidos no centro, 168 sofreram algum 
tipo de violência. O mais impressionante é que em 90% dos casos, os agressores eram conhecidos das vítimas 
e em 72% dos registros os responsáveis pelos abusos eram os pais biológicos.” CARVALHO, Ciara. Pacto 
Frustra Sonho de Meninos de Rua. Jornal do Commercio. Recife, 26 de setembro de 2004, caderno Cidades, 
04 e 05. 

70  Neste sentido, Fernando Braga da Costa esclarece: “ A invisibilidade pública, desaparecimento intersubjetivo 
de um homem no meio de outros homens, é expressão pontiaguda de dois fenômenos psicossociais que 
assumem caráter crônico nas sociedades capitalistas: humilhação social e reificação”. COSTA, Fernando 
Braga da. Homens Invisíveis: relatos de uma humilhação social. São Paulo: Globo, 2004, p. 63. 

71  Segundo Glacy Gonzalez Gorski Garcia: “ Na rua, os modelos identificatórios que os adolescentes têm à 
disposição são negativos. A associação às “gangs” objetivando o roubo, além de permitir a sobrevivência, 
vem preencher o desejo de agrupamento e pertença. A “gang” oferece um enorme conforto narcísico. Aí ele é 
reconhecido, valorizando, sentido-se protegido nessa filiação. Ao assumir o ideal do grupo, ele não só 
adquire confiança em si, mas também sentimentos de pertinência a algum lugar, assim como sensações de 



 103 

uma epidemia, levando o Estatuto da Criança e do Adolescente a inserir a obrigatoriedade da 

comunicação de suspeita ou confirmação de maus-tratos ao Conselho Tutelar, no capítulo do 

direito à vida e à saúde72. 

 

Nos municípios estudados, a violência foi um trágico ponto de consenso. Em Recife, 

um conselheiro tutelar depõe: “ Começa do simples e vai para o aberrante, toda forma de 

violação de direito a gente tem tido contato”. O Juiz de Direito, em Gravatá, afirma: “ A 

prostituição infantil e o envolvimento de adolescentes com drogas é uma coisa muito forte. 

Devido ao fato de ser uma cidade turística tem contribuído com o implemento da prostituição 

infantil e drogas, muitos adolescentes vêem do Recife para consumir drogas em Gravatá e vai 

(sic) disseminando”. E em Serra Talhada: “ A sociedade cobra apenas a sanção. A solução do 

empresariado é matar estes adolescentes. A sociedade produz e não aceita o impacto visual 

de ver o menino cheirando cola da rua”, salienta o Promotor de Justiça do município.  

 

Outro consenso entre os entrevistados foi quanto a existência de um sistema punitivo 

para-estatal, onde execuções sumárias arbitrárias ou extrajudiciais, com envolvimento de 

policiais e grupos de extermínio, são naturalizadas73, como observado em Gravatá: 

 

Tivemos também um período em que adolescentes envolvidos com drogas e furtos 
chegaram a ser assassinados; então isso foi denunciado, foram tomadas 
providências, embora não haja muitas providências a serem tomadas porque as 
pessoas envolvidas com o extermínio eram policiais civis e militares, 
principalmente militares. As providências demoraram, mas foram tomadas. Foi 
designado um delegado especial, uma equipe também de investigadores de fora da 
comarca; foram os próprios policiais que acharam por bem não investigar, porque 
iriam investigar colegas. Foi uma situação difícil. Alguns desses atentados foram 
apurados. Devem ter prendido atualmente uns quatro ou cinco policiais. Acho que 
alguns processos já estão em fase de julgamento, lá. Muitas pessoas não gostam 
muito de comentar o fato porque têm medo dos policiais. São policiais perigosos.74 

 

A mentalidade exterminatória envolvendo crianças e adolescentes denota uma 

comunidade desigual e extremamente estratificada, incapaz de ver além da aparência. São 

como cegos guiando outros cegos, indo rumo a um abismo. Um relato comum entre os 

                                                                                                                                                   
proteção.” (GARCIA, Glacy Gonzalez Gorski . Psico-Social. In Meninas de Rua do Recife: casa de passagem. 
Recife: Inojosa, 1997,  p. 113). 

72 O Estatuto da Criança e do Adolescente preceitua, no artigo 13, que os casos de suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da 
respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 

73 BEVENUTO, Jaime. Execuções Sumárias, Arbitrárias ou Extrajudiciais: uma aproximação da realidade 
brasileira. Recife, 2001.  

74 Relato do Juiz de Direito de Gravatá, em entrevista para esta pesquisa. 
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conselheiros é o de crianças e adolescentes em busca refúgio; este foi um problema 

identificado em todos nos conselhos tutelares pesquisados. Temos como exemplo um caso 

relatado em Serra Talhada, por um dos entrevistados: 

 

Há uma política de desarticulação do Conselho, pois ele incomoda. Existem duas 
situações possíveis: Quando o adolescente vem ao Conselho porque a madrasta bateu 
e espancou, porque o pai chegou bêbado e bateu na cara da filha, então, ele vem ao 
Conselho pedir socorro. Existe também uma deformação quando: “Olhe! Fique 
quieta, viu! Senão chamo o Conselho Tutelar”. E às vezes nós somos vis tos, em Serra 
Talhada, como juizado de menor; o significado disto tem levado uma idéia errônea do 
que é o Conselho na sua essência. Apenas através de palestras nas escolas, mostrando 
o papel do Conselho. Têm chamado a gente muitas vezes para a gente intimidar a 
criança e o adolescente na escola e não para dizer fundamentalmente qual o papel do 
Conselho Tutelar. Muitas vezes nós temos utilizado este linguajar passado, como: 
“Vocês têm direitos, mas, cuidado! Têm deveres também! Claro que têm deveres!” 
Conseqüentemente, nós temos acreditado que aqui é a casa da criança e do 
adolescente. É tanto que virou uma prática de que, principalmente o menino que está 
em situação de risco pessoal e social, se acontecer alguma coisa numa rua aqui, 
chamada Rua da Lama, um setor de prostituição, ou em qualquer outro lugar, ele 
corre, mesmo drogado. Para onde? Para aqui; ele bate à porta. Como outro dia, 
invadiram este Conselho aqui mais de trinta pessoas e a gente segurou o menino aqui 
para ninguém bater nele. Eu disse: “sai todo mundo!” Outra vez tive que tirar dois 
homens de cima de um menino; eles o estavam espancando. O menino estava tão 
drogado que subiu no telhado e jogou pedras nas pessoas. Nós resgatamos o menino 
enquanto as pessoas estavam querendo lixá-lo. E somos agredidos pela população que 
nos rotula de defender marginais. A polícia nos chama de protetores de bandidos: 
“Porque vocês não o prendem!”.  
 

Apropriando-nos do pensamento de Hannah Arendt, podemos vislumbrar os conselhos 

tutelares como espaços de liberdade. Mas não uma liberdade no sentido da liberalização para 

a prática de atos infracionais, como quer denegrir o senso comum. A liberdade, segundo 

Hannah Arendt, encontra-se na capacidade de agir em conjunto, pois, o campo da liberdade é 

a ação política75. Os conselhos tutelares, nesse agir, não podem limitar-se a suas atribuições e 

competências funcionalmente previstas na lei, mas, no que concerne à ação política 

propriamente dita, a postura é de resistência a mudanças no consensus universalis76 que 

tornou possível os direitos a crianças e adolescentes. 

                                                
75 ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Perspectiva, 2001, p. 191. 
76 Neste sentido, Arendt pondera: “Estamos nos confrontando com uma crise constitucional de primeira ordem, 

e esta crise foi efetuada por dois fatores muitos diferentes, cuja infeliz coincidência resultou na particular 
agudez e na confusão geral da situação. Tanto há as freqüentes ameaças à Constituição pela administração, 
com a conseqüente perda de confiança pública nos processos constitucionais, quer dizer, a retirada do 
consentimento, como também veio à tona mais ou menos ao mesmo tempo, a mais radical má vontade de 
certas camadas da população em reconhecer o consensus universalis”  (ARENDT, Hannah. Idem, p. 80). 



Capítulo IV 

Além da Aparência: a Legitimidade do Conselho Tutelar no 
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 
 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades fundamentais da condição humana, para Hannah Arendt, correspondem 

ao labor, ao trabalho e à ação. No caso do labor, caracteriza-se por uma atividade que 

corresponde ao processo biológico do corpo humano, sendo a condição humana do labor a 

própria vida. O trabalho corresponde ao artificialismo da condição humana. “O trabalho 

produz um mundo ‘artificial’ de coisas, nitidamente diferente de qualquer ambiente natural. 

Dentro de suas fronteiras habita cada vida individual, embora esse mundo se destine a 

sobreviver e a transcender todas as vidas individuais. A condição humana do trabalho é a 

mundanidade”.1 A ação é a pluralidade, o estar entre os homens, correspondendo à política. 

 

O mundo é identificado por Hannah Arendt como um artifício humano e é constituído 

por instituições e leis que lhe conferem durabilidade, permanência e estabilidade2. Portanto, 

estar alheio ao mundo no pensamento de Hannah Arendt significa esta excluído, invisível e, 

portanto, incapaz de pensar, como bem salientamos no capítulo II. O pensar não aceita apenas 

a mera aparência deve estar condicionado a um agir.  

                                                
1 ARENDT, Hannah.  ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.15. 
2 “Para ela, o mundo nada tem a ver com a soma de todos os entes, mas refere-se àquele conjunto de artefatos e 

de instituições criadas pelos homens, os quais permitem que eles estejam relacionados entre si sem que 
deixem de estar simultaneamente separados. O mundo não se confunde com a terra ou com a natureza, 
concebidos como o terreno em que os homens se movem e do qual extraem a matéria com que fabricam 
coisas, mas diz respeito às barreiras artificiais que os homens interpõem entre si, e entre eles e a própria 
natureza, referindo-se, também, àqueles assuntos que aparecem e interessam aos humanos quando eles 
entram em relações políticas uns com os outros. Em um sentido político mais restrito, o mundo é também 
aquele conjunto de instituições e leis que é comum e aparece a todos, e que, por ser um artefato humano, está 
sujeito ao desaparecimento em determinadas situações-limites, nas quais se abala o caráter de permanência e 
estabilidade associados à esfera pública e aos objetos e instituições políticas que constituem o espaço-entre 
que unifica os homens”. (Duarte, André. Hannah Arendt e a Modernidade: esquecimento e redescoberta da 
política. In CORREIA, Adriano (org.). Transpondo o Abismo: Hannah Arendt entre a filosofia e a política. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 63.) 
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Neste sentido, o pensamento é condicionado pela compreensão, numa procura 

incessante pelo significado das coisas. Sendo sua intersubjetividade revelada ao se abstrair o 

homem do mundo das aparências e da sua própria realidade.3 O parecer, o ser do mundo, é 

condicionado pela percepção por uma pluralidade de espectadores.4 Neste caso, Arendt está se 

referindo à visibilidade mesmo, à capacidade de sentir o outro e em companhia de alguém; 

este compartilhamento do mundo possibilita condições para o ato de julgar. 

 

O julgamento, para Arendt, conforme José Moura Gonçalves Filho, 

 

Implica pensar pela própria cabeça e também conversar: o pensamento solitário 
tornando-se cada vez mais uma comunicação. Pensar pela própria cabeça é pensar 
nunca passivamente: inclinar-se para esta passividade é inclinar-se para o 
preconceito. A comunicação, outra coisa que não a troca de preconceitos, é 
pensamento que conversa com o pensamento dos outros: exige falar do meu lugar, 
mas também imaginando-me no lugar dos outros. Pensar sem sair do lugar, o meu 
lugar ou o lugar de classe, é pensar por interesse e é julgar mal. Julgar é pensar 
desinteressadamente: o impulso disso só vem quando interpelo os outros e recebo a 
interpelação dos outros.5 

 

As inovações no Conselho Tutelar (Recife, Gravatá e Serra Talhada), apesar das 

limitações operacionais, denotam a eficiência deste órgão como mediador e sua capacidade de 

resolver conflitos pacificamente. A história da comunidade, da família da criança, é um 

elemento importante para a ação e o envolvimento do Conselho Tutelar. A dimensão do sentir 

está presente em dois momentos; nas palavras do ex-conselheiro tutelar de Serra Talhada: 

 

Vejo também o Conselho como este espaço em que você chega, a mãe chega o pai 
chega e pode ser ouvido. Eu vi conselhos que atuam com aquela coisa incisiva: “O 
que você fez?” “Porque você fez isto?” “Porque você está andando assim?” A gente 
dá oportunidade da pessoa falar e vai entrando, entrando até o fundo da questão. 
Outras vezes você precisa ser um pouco duro, carrasco, para poder captar, descobrir 
onde você pode ajudar as pessoas, pois também a gente é um órgão que ajuda. Você 
tem que transmitir esta confiança e é outra coisa que é outro lance difícil de ser 
trabalhado. A pessoa chegar e abrir o seu coração e dizer o que está se passando. 
Eu acho que é essa confiança. Ao chegar no Conselho, tem determinadas situações 
que a gente não pode deixa de encaminhar. Eu acho que a população vê isso; essa 
vontade real do Conselho de resolver essa questão que não pode deixar para 

                                                
3 “Os homens, embora totalmente condicionados existencialmente – limitados pelo período de tempo entre o 

nascimento e a morte, submetidos ao trabalho para viver, levados a trabalhar para se sentir em casa no 
mundo e incitados a agir para encontrar o seu lugar na sociedade de seus semelhantes –, podem 
espiritualmente transcender todas estas condições, mas só espiritualmente; jamais na realidade ou na 
cognição e no conhecimento em virtude dos quais estão aptos para explorar a realidade do mundo e a sua 
própria realidade”. (ARENDT, Hannah. A Vida do Espírito. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002, p. 56). 

4 Idem, ibidem, p. 19. 
5 GONÇALVES FILHO, José Moura. A Invisibilidade Pública. In COSTA, Fernando Braga. Homens Invisíveis: 

relatos de uma humilhação social. São Paulo: Globo, 2004, p. 27-28. 
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amanhã. Muitas vezes a gente faz o remendo, mas o remendo necessário. Tem 
pessoas que vêm aqui porque pensam: “É o único lugar onde eu acho que vai 
resolver o meu problema”. Falta a gente vender mais a imagem. Eu acho que a 
questão humana, que a gente colocou no início. A gente não é um órgão repressor 
não é polícia, não é nada disso. E não é juiz. Quando temos esta percepção a nossa 
relação com as pessoas muda. 

 

As leis são os mais importantes fatores estabilizadores da duração de costume, usos 

sociais e tradicionais, sendo esta a função da Lei e do Direito. A lei, ao constituir o produto da 

atividade do homo faber, fornece a estrutura material do Direito e da Política e demarca o 

espaço público da ação. A sua limitação e possibilidade estão na ordem do sentir e da política. 

 

Além da aparência significa ir além da legitimidade legalista. Conforme acentua João 

Maurício Adeodato: “ O legalismo arendtiano é apenas uma infra-estrutura do político e, 

poderíamos acrescentar, da realidade jurídica entendida como o direito tal como 

efetivamente praticado”. 6  

 

Os conselhos, conforme visto anteriormente no capítulo II, são espaços de liberdade e 

instrumentos para a garantia dos efeitos sociais da revolução, da ruptura. Esta condição 

comina em ser os conselhos, e, no nosso caso, o Conselho Tutelar um espaço de resistência. 

Resistência ao menorismo e sua representação da criança e do adolescente como objeto de 

direito. Resistência à assimilação dos conselhos (Conselho Tutelar ou mesmo os conselhos 

setoriais) pelo sistema de partidos. Resistência aos movimentos totalitários, disseminadores de 

mentalidades exterminatórias e do medo em milhares de crianças e adolescentes. Resistência a 

mudanças no consensus universalis da proteção integral e prioridade absoluta consignado na 

Constituição Federal. 

 

A norma constitucional, ao reger a estrutura fundamental do Estado, revela sua 

natureza política.7 Segundo Norberto Bobbio, “ o processo que deu lugar ao Estado Liberal e 

democrático pode ser corretamente chamado de processo de ‘constitucionalização’ do direito 

de resistência à revolução”. 8 No nosso caso, os direitos da criança e do adolescente estão 

previstos na ordem jurídica constitucional9, portanto, o direito de resistência deve ser exercido 

                                                
6 ADEODATO, João Maurício. O Problema da Legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah Arendt. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária, 1989, p. 185. 
7 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1998,  p. 378. 
8 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 148. 
9 Constituição Federal de 1988, arts. 227 e 228. 
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pelo Conselho Tutelar, através dos mecanismos de controle previstos na legislação10 

(accountability horizontal) e através da ação política. 

 

A evolução do direito constitucional, evidenciando o seu caráter político, possibilitou 

o surgimento de métodos específicos de interpretação constitucional, em relação à 

interpretação jurídica em geral.11 Assim, mesmo diante de um fato não previsto 

expressamente em lei, mas recepcionado pela Constituição Federal, através dos mecanismos 

de interpretação constitucional denominados de “nova hermenêutica”, tornou -se possível 

obter a incorporação jurídico-normativa, na ordem constitucional brasileira, do direito de 

resistência. 

  

Nas palavras de Paulo Bonavides: 

 

O quebramento do espírito da Constituição configura a maior das 
inconstitucionalidades. As políticas de governo, ofensivas do direito popular e da 
soberania do país, se não forem tolhidas pela via judicial de controle – o que só nos 
parece possível numa democracia participativa – legitimam o direito de resistência, 
bem como a desobediência civil, por derradeiras instâncias de defesa do povo 
agredido.12 

 

A lei, segundo Hannah Arendt, apesar de poder estabilizar uma mudança, ela será 

sempre o resultado de uma ação política.13 Para André Duarte, “ Arendt defende a 

desobediência civil como um ato político extremo, porém legítimo e distinto da transgressão 

criminosa às leis de um país”. 14 

 

Conforme Odílio Alves Aguiar: 

 

Pensar a resistência hoje é se confrontar com a idéia de que o conhecimento dos 
fins últimos do mundo escapa aos homens. Desse modo, a resistência não se liga a 
um poder absoluto, não ambiciona instalar o reino do céu na terra, nem fabricar um 
tipo específico de homem, mas produzir espaços em que a continuidade humana 

                                                
10 Lei Federal nº 8.069/1990 (ECA), arts. 136, 13, 56 e outros. 
11 Os métodos de interpretação constitucional são: a tópica delineada pelo jurista alemão Theodor Viehweg, em 

sua obra: “ Tópica e Jurisprudência”; Peter Häberle, em sua obra: “ Hermenêutica Constitucional”; Konrad 
Hesse, em sua obra: “ A Força Normativa da Constituição”; Friedrich Muller, em sua obra: “ Quem é o Povo?: 
a questão fundamental da democracia” e “ Fragmento (sobre) o Poder Constituinte do Povo”.  

12 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa: por um direito constitucional de luta 
e resistência, por uma nova hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade. São Paulo: Malheiros, 2003, 
p. 28. 

13 ARENDT, Hannah. Crises da República. São Paulo: Perspectiva, 1999, p. 73.  
14 DUARTE, André. O Pensamento à Sombra da Ruptura: Política e Filosofia em Hannah Arendt. São Paulo: 

Paz e Terra. 2000, p. 254. 
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possa ser experimentada na convivência entre os homens. Trata-se de pensar a 
revolução não mais como fabricação de uma humanidade a partir de um padrão, 
mas de fundação de mundo, entendido como a capacidade de provocar situações e 
espaços em que os homens entrem em comunicação e rejeitem a onipotência da 
virtualidade, atual reduto da promessa da completude. Significa, assim, pensar a 
resistência no interior do campo democrático e não como a saída armada ou outro 
paradigma que tenha a guerra, a destruição violenta, como meio. A necessidade de 
ampliar e fundar, no interior do campo da democracia, espaços de resistência é o 
grande desafio às pessoas que se situam numa perspectiva de oposição ao status 
quo fantasmagórico, conformista e naturalmente que se pauta pela 
descartabilidade da vida humana. É sobre essa perspectiva de superfluidade da 
humanidade dos homens que se articula a reflexão arendtiana sobre a resistência.15 

 

Os conselhos tutelares estudados nesta pesquisa, apesar de serem os mais antigos no 

Estado de Pernambuco, possuindo uma experiência institucional de mais de duas gestões, 

ainda estão ocupando o papel de “de nte da engrenagem”. A resistência ainda é bastante tímida 

e denota uma clara relação com a cultura política local. Em um município onde a herança do 

coronelismo ainda está presente, a participação com autonomia dos conselheiros ainda é uma 

quimera. 

 

A “Teo ria dos Dentes da Engrenagem”, elaborada por Hannah Arendt durante o 

julgamento de Eichmann16, implica em que: 

 

Quando descrevemos um sistema político – seu funcionamento, as relações entre os 
vários ramos do governo, o funcionamento das imensas maquinarias burocráticas, 
das quais fazem parte os canais de comando e, como as forças civis, militares e 
policiais estão interligados, para mencionar apenas características mais notáveis – é 
inevitável falarmos de todas as pessoas usadas pelo sistema em termos de dentes da 
engrenagem e rodas que mantêm a administração em andamento. Cada dente da 
engrenagem, isto é, cada pessoa, deve ser descartável sem mudar o sistema, uma 
pressuposição subjacente a todas as burocracias, a todo o serviço público e a todas 
as funções propriamente ditas. Esse ponto de vista é o da ciência política, e se 
acusamos, ou antes, avaliamos nessa estrutura de referência, falamos de bons e 
maus sistemas, e nossos critérios são a liberdade, a felicidade ou o grau de 
participação dos cidadãos, mas a questão da responsabilidade pessoal daqueles que 
controlam toda a engrenagem é uma questão marginal. Nesse ponto, é realmente 
verdade o que todos os réus nos julgamentos do pós-guerra disseram para se 
desculpar: se eu não tivesse feito isso, outra pessoa poderia ter feito e faria.17 

 

O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente possui uma natureza 

política. Não se trata, pois, de um sistema ou subsistema jurídico (caracterizado pela 

                                                
15 AGUIAR, Odílio Alves. A Resistência em Hannah Arendt: da política à ética, da ética à política. In 

DUARTE, André. A Banalização da Violência: atualidade do pensamento de Hannah Arendt. Rio de Janeiro: 
Relume-Dumará, 2004, p. 251. 

16 Hannah Arendt, em 1961, foi enviada pelo jornal “The New Yorker” a Jerusalém a fim de acompanhar o 
julgamento de Adolf  Karl Eichmann acusado de crimes contra o povo judeu. 

17 ARENDT, Hannah. Responsabilidade e Julgamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, pp. 91-92. 
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completude). A incompletude institucional é o fator característico desse sistema.18 A 

resistência, seja através da via jurisdicional ou da ação política, constitui um dever 

institucional do Conselho Tutelar, um ethos público. 

 

Segundo Hannah Arendt; 

 

O ato de escolher como nos apresentamos, relevante para a forma como aparecemos 
no mundo e para a nossa tomada de posição, permanece na base da responsabilidade 
política e implica uma qualidade de reflexão peculiar às atividades mentais, que por 
sua vez repousa na responsabilidade pessoal. Em uma ética da responsabilidade, a 
descrição em termos normativos não faz sentido, tal qual nas éticas prescritas 
baseadas no indivíduo moralmente bom. Ao contrário, uma ética da responsabilidade 
está intimamente relacionada a um agir consistente, vis-à-vis nossas ações públicas, 
interações e opiniões, cuja qualidade estaria comprometida pelo encorajamento, 
exercício e cultivo de um ethos público, da capacidade de sentir satisfação com aquilo 
que interessa apenas à sociedade.19 

 

As capacitações direcionadas para os conselheiros tutelares ainda estão condicionadas 

à repetição incessante da letra da lei ou a operacionalização de um sistema de processamento 

de dados, sem perceber a importância de uma visão humanitária e política do Sistema de 

Garantia de Direitos. O isolamento, a angústia, o vazio, a solidão e a humilhação social não se 

mitiga com a mera repetição da lei, mas com a dimensão do sentir o amor.  

 

Existe uma questão prática: é a vivência dos conselheiros. Uma certa história, outra 
coisa... os capacitadores. Você ser capacitado por um capacitador que tem esta 
visão humanitária, você consegue absorver e transformar o que a lei fria diz neste 
gesto. Se o cara não tiver a sensibilidade (...) Tem pessoas que chegam ao 
Conselho, que ela (sic) só quer (sic) falar. Ela fala, você tem que ouvir. Tem casos 
em que a pessoa falou, chorou, chorou e a gente não falava absolutamente nada. 
Passava o tempo e a pessoa: “Olhe, sabe naquele dia? Só queria falar com o senhor, 
e resolvi o problema”. Aconteceu várias vezes, da gente ficar só ouvi ndo a pessoa 
falar.20 

 

O amor mundi é relacionado com o que é criado em conjunto. “ O Amor é uma certa 

vida que liga, é a gravidade dos corpos, aquilo que pesa, que vincula, que mundializa. Para 

Agostinho, a ação depende da vontade humana, e o amor é a intensificação dessa vontade”. 21 

Portanto, a resistência inerente à ação do Conselho Tutelar, enquanto amor mundi deve estar 

fundamentado na força da autoridade compartilhada e instrumentalizado pela ação não-

violência. 
                                                
18 Previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, na política de atendimento (art. 86). 
19 ARENDT, Hannah. Responsabilidade e Julgamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 52. 
20 Ex-coordenador Conselho Tutelar de Serra Talhada. 
21 ASSY, Bethânia. A Atividade da Vontade em Hannah Arendt: por um ethos da singularidade (haecceitas) e da 

ação. In CORREIA, Adriano. Transpondo o Abismo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 51. 
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Esta é, ao nosso ver, a fonte da legitimidade dos conselhos tutelares: a ação política 

(essência) em nome da efetiva proteção integral dos direitos das crianças e dos adolescentes, 

para além de suas atribuições legais (aparência), conduzida pela responsabilidade do amor 

mundi à infância e juventude, enquanto direitos humanos inerentes a pessoas em condição 

peculiar de desenvolvimento. A responsabilidade (ethos público) exige uma ação de 

resistência fundamentada no exercício da autoridade através da não-violência. 



Considerações Finais 
 

 

 

 

 

 

 

 

Através do diálogo com a teoria política de Hannah Arendt, assumindo a palavra como 

ponto de partida para detectar na historicidade dos seus significados as percepções passadas, 

nos foi possível construir o conhecimento acerca das limitações e perspectivas a uma 

legitimidade institucional dos conselhos tutelares. Essa dinâmica de legitimação, que implica 

necessariamente na efetividade da garantia dos direitos das crianças e adolescentes, dentro de 

um sistema de controles mútuos (accountability), nega a concepção “menorista” no trato das 

violações aos direitos fundamentais dos seres humanos, praticadas pelas ou, principalmente, 

contra crianças e adolescentes. 

 

Neste sentido, revelou-se como obrigação de enfrentamento aos movimentos 

totalitários perceptíveis na histórica ausência da responsabilização do Estado na proteção 

dessas pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, o primado da responsabilidade 

(ethos público) do Conselho Tutelar, inerente a sua condição de órgão legalmente instituído 

para “zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”. E essa 

responsabilidade exige uma atitude de resistência fundamentada no exercício da autoridade, 

através da não-violência, do agir conjunto, da ação política. 

 

Perscrutando as intrincadas veredas do movimento dialético e fenomenológico é que 

se desvela o caráter revolucionário da fundação do novo, que, na complexa rede de relações 

sociais e institucionais calcadas no modelo de democracia participativa adotado em nosso país 

desde o fim dos governos autocráticos dos tempos da ditadura militar, tende a se 

legitimar/efetivar ao superar a aparência da mera legalidade. 
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Ao nosso ver, obtivemos êxito em nosso propósito de produzir uma síntese do 

argumento teórico sustentado no projeto de pesquisa referente à configuração e consolidação 

dos conselhos tutelares como mecanismos de accountability do Sistema de Garantia de 

Direitos, através do método dialógico de análise dos fenômenos experimentados e vividos na 

prática de conselhos tutelares no Estado de Pernambuco. Acreditamos, ao final de uma densa 

jornada de estudos, estar contribuindo, embora de forma restrita, com a construção de um 

modelo teórico-metodológico para avaliação da efetividade/legitimidade desse sistema (e, 

dentro dele, seus componentes, incluindo os conselhos tutelares). 

 

Trazemos como resultado de nossa pesquisa de campo, realizada nos municípios 

pernambucanos de Recife, Gravatá e Serra Talhada, orientada pela verificação de indicadores 

que revelassem a dinâmica de uma tríplice dimensão da legitimidade, que a aparente 

configuração legítima dos conselhos tutelares, fundada em sua organização formal, jurídica e 

eleitoral, não obstante, revela-se insuficiente para que o Conselho Tutelar cumpra seu papel 

constitucional em consonância com o espírito do pacto da sociedade brasileira (consensus 

universalis) por uma cidadania para crianças e adolescentes. 

 

Os conselhos tutelares estudados, ao interagir com as demais instituições integrantes 

do Sistema de Garantia de Direitos e, sobretudo com os conselhos municipais de direitos, 

influenciaram a criação, ampliação e implementação de políticas públicas municipais, 

gerando, inclusive, inovações nas atribuições do conselho. Esta interação com os demais 

poderes tem provocado mudanças na identidade dos atores políticos, seja redistribuindo, seja 

compartilhando autoridade. Entretanto, através da infraestrutura, o Poder Executivo tem 

limitado a autonomia funcional do Conselho Tutelar. Assim sendo, a dicotomia entre 

democracia representativa e participativa de um modo geral tem afetado o desempenho do 

Conselho Tutelar.   

 

As dificuldades enfrentadas pelos conselhos tutelares junto aos conselhos de direitos e 

ao Poder Executivo Municipal ocorrem, principalmente, devido a políticas públicas 

municipais incapazes de absorver as demandas dos conselhos tutelares, levando, em alguns 

casos identificados, os conselheiros a mobilizarem o Ministério Público e o Judiciário. Assim, 

pouco a pouco vão conquistando seu apoio e convalidando um agir conjunto.  
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Todavia, tomando isoladamente as variáveis estudadas (dimensão jurídica, política e 

eleitoral), essas são insuficientes para estabelecer uma análise da legitimidade do Conselho 

Tutelar. Analisadas de forma complementar, porém, vislumbram-se as fragilidades por que 

passam as instituições democráticas sem uma participação cívica da comunidade. Portanto, a 

legitimidade do Conselho Tutelar, enquanto efetividade, está condicionada à capacidade de 

mobilizar as aspirações e ambições da comunidade em relação à participação e defesa dos 

direitos da criança e do adolescente, sem a qual se verifica uma crise de legitimidade que 

ameaça a integridade de todo o sistema. 

 

Sem pretensões de esgotar a abordagem de tão instigante tema, dada a relevância 

social da consolidação de um Sistema de Garantia de Direitos da infância e da juventude e, 

transversalmente, do Conselho Tutelar, nosso estudo esteve circunscrito em limites tanto 

geográficos quanto da amplitude do complexo sistema desenhado no paradigma da proteção 

integral. Deste modo, não estamos autorizados a apontar conclusões; porém, remetemos à 

indicação de um necessário aprimoramento do modelo teórico-metodológico construído e 

aprofundamento da investigação das complexas relações politicamente tecidas, para além das 

aparências das instituições legalmente fundadas no âmbito da promoção, defesa e controle das 

ações de proteção à infância e à adolescência brasileiras. 
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