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RESUMO 
 
 

A presente dissertação de mestrado versa sobre o direito da criança e do adolescente, 

tendo como foco de análise principal as condições objetivas e subjetivas das famílias 

reincidentes, após a aplicação de medidas de proteção pelo Conselho Tutelar da 

Criança e do Adolescente do município pernambucano de Camaragibe. Inicia-se com 

o estudo da relação entre o Estado e a sociedade civil e o processo de construção dos 

direitos de cidadania no Brasil; prossegue com a investigação da criação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, enfatizando a intervenção do 

assistente social neste órgão; posteriormente, por meio de um estudo de caso, 

analisaremos o discurso das famílias acerca do conhecimento dos direitos das 

crianças e adolescentes e das medidas de proteção aplicas pelo Conselho Tutelar, a 

partir das condições objetivas e subjetivas pelas quais reincidem nas violações de 

direitos dos seus filhos. A partir desse estudo, constatamos que a reincidência em 

violações de direitos contra crianças e adolescentes não ocorre em um único plano: a 

família. Isto porque esta é vitima da violência estrutural, conseqüência do sistema 

capitalista. O Estado, por sua vez, não garante o mínimo que possibilite atender às 

necessidades básicas dos cidadãos, que também não têm garantidos os direitos de 

cidadania. É neste contexto, que se insere o Conselho Tutelar da Criança e do 

Adolescente, como um órgão autônomo, criado pela sociedade para zelar pelos 

direitos dos seus usuários, sempre que estes direitos estiverem sendo ameaçados ou 

violados. No entanto, observa-se um número significativo de crianças e adolescentes 

revitimizados. Dessa forma, neste estudo, propomos a realização de uma análise 

dialética das ações do Conselho Tutelar nos níveis micro e macro, tão necessária para 

efetivação de seu papel. Aqui não damos respostas acabadas para o problema da 

reincidência da família, entretanto, contribuímos com indicadores, para ação política 

do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, que possam contribuir com a 

problemática da reincidência. 

 

 
 
Palavras Chaves: 1. Estado – Sociedade – Direitos de Cidadania; 2. Criança e 
Adolescente - Conselho Tutelar e Medidas de Proteção – Descentralização - 
Controle Social; 3. Família – Análise do Discurso. 
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ABSTRACT 
 

This Master’s Degree paper deals with the rights of children and adolescents, focusing 

mainly on the analysis of the objective and subjective conditions of families regarded 

as recidivists after the protection measures enforced by the Guardianship Council for 

Children and Adolescents of the town of Camaragibe, in the state of Pernambuco. 

Starting with a study of the relation among State, civil society and the process of 

construction of citizenship rights in Brazil, this paper also investigates the creation of 

the Children and Adolescents’ Statute and of the Guardianship Council, emphasizing 

the intervention of the social worker on the above mentioned organization. In a further 

moment, by means of a case study, we will analyze the families’ speech concerning 

their knowledge of children and adolescents’ rights and the aforementioned protection 

measures enforced by the Guardianship Council, starting from the subjective and 

objective conditions which cause parents to relapse into violating their children’s rights. 

With this study, we can conclude that relapsing into violating children and adolescents’ 

rights does not occur only within the family, for it is a victim of the so-called structural 

violence, which is a consequence of capitalism. The State in turn does not guarantee 

the minimum of welfare services for citizens, who do not have their citizenship rights 

guaranteed as well. Thus, the Guardianship Council for Children and Adolescents was 

created by the civil society as an autonomous organization in order to insure the rights 

of its users whenever such rights are threatened or violated. Nevertheless, there is a 

significant number of children and adolescents who have been constantly victimized. 

Therefore, in this study, we propose a dialectical analysis of the actions of the 

Guardianship Council on micro and macro levels, which we consider necessary to 

guarantee children and adolescents’ rights. Here we do not give precise answers 

concerning the issue of recidivist families; however we provide the Guardianship 

Council for Children and Adolescents with indicators so that such organization can 

create policies to solve recidivism problems. 

 

 

Keywords: 1. State – Society – Citizenship Rights; 2. Children and Adolescents – 

Guardianship Council and Protection Measures – Decentralization – Social Control; 3. 

Family – Discourse Analysis. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

O objeto de estudo da presente dissertação localiza-se no campo da 

garantia do direito da criança e do adolescente. A escolha da temática 

situa-se na perspectiva de consolidação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA como um campo de ampliação de direitos sociais. Seu foco 

de análise é a investigação das condições materiais de existência e o discurso 

das famílias reincidentes diante das medidas de proteção1 aplicadas pelo 

Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente sempre que os direitos, 

reconhecidos no ECA, foram ameaçados ou violados dentro do Município de 

Camaragibe2. 

A proposta de análise deste trabalho investigativo advém da dinâmica 

contraditória existente entre a lei e a garantia do direito observada, em primeiro 

lugar, na violação de  direitos  contra  crianças e  adolescentes e,  em segundo 

 

                                                           
1 Art. 98. do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
2Camaragibe localiza-se a cerca de 18Km do Recife, capital e centro econômico do estado de 

Pernambuco. O acesso é viabilizado pelas rodovias PE– 27 e PE– 05. Limita-se ao Norte com 

os municípios de Paudalho, Paulista e Recife, a Leste com Recife, ao Sul com Recife e São 

Lourenço da Mata e a Oeste com São Lourenço da Mata. O sistema sócio-econômico atual não 

é dos melhores no que diz respeito a atividades produtivas e comerciais. O setor não consegue 

absorver a mão de obra local. O desemprego é a principal causa da pobreza da população. A 

falta de ofertas e vagas para alocação da mão de obra leva grande parte das pessoas a 

trabalhar fora do município, em sua maioria na Cidade do Recife. Daí o município ser 

conhecido como cidade-dormitório, pois, à noite, os trabalhadores retornam a suas casas. 

(Santos e Galiza: 2000; 61-2) 
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lugar, nas reincidências3 destas violações, notificadas pelo Conselho Tutelar da 

Criança e do Adolescente de Camaragibe.  

Podemos citar como exemplos de tal contradição o fato de a 

Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente afirmarem que 

“é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, à profissionalização, ao lazer, à dignidade, ao respeito, à liberdade 

e à convivência familiar”, ao mesmo tempo em que observamos um elevado 

índice de casos de violações de direitos no Conselho Tutelar da Criança e do 

Adolescente de Camaragibe, e, o que é mais grave, o  número de casos de 

reincidência. Nesse sentido, nos defrontamos com uma dualidade entre a 

legalidade e a efetivação do direito da criança e do adolescente, conduzindo a 

um grande desafio para o Serviço Social.  

Assim sendo, não basta a burocracia legal do Direito para a 

transformação da sociedade, sendo também necessário sua efetivação, isto é, 

que as pessoas possam usufruir dos direitos, e que estes produzam resultados 

em suas vidas. Portanto, a universalização dos direitos de cidadania remete, 

não apenas a comportamentos éticos e práticas democráticas nas relações 

entre Estado e sociedade civil, ou seja, a participação política, mas sobretudo a 

sua relação com a liberdade e igualdade de condições. 

 

 

                                                           
3 Reincidência – Nesse estudo, ocorre quando as famílias retornam ao Conselho Tutelar da 
Criança e do Adolescente de Camaragibe por motivo de violações de direitos da mesma 
criança ou adolescente, seja por ação ou omissão.  
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Destacamos no final dos anos 1980 possibilidades de mudanças no 

campo das políticas sociais voltadas às crianças e adolescentes. Com o 

processo de  democratização  das  políticas   públicas,  os  movimentos  sociais  

abriram um debate direcionado para redefinições das relações entre Estado e 

sociedade, que criticavam a antiga história das políticas sociais fragmentadas, 

seletivas e excludentes, voltando-se de maneira alternativa para os interesses 

populares e sua participação nas decisões políticas. 

Então, o movimento de resistência democrática ao regime militar 

começava a conquistar espaços um pouco mais amplos de atuação. Era o 

início de um processo de transição para a democracia que viria revelar-se de 

decisiva importância, criando um referencial político para a positivação do novo 

direito da infância e juventude no Brasil. 

O resultado desse processo participativo da sociedade civil organizada, 

evidenciado pela crítica às antigas formas de atendimento às crianças e 

adolescentes em situação de risco pessoal, é exigência de um novo enfoque 

legal, institucional e assistencial, ficando reconhecidos os direitos e, assumido 

juridicamente, politicamente e socialmente, a partir da criação de instrumentos 

legais de garantia da nova doutrina que considera cada criança ou adolescente 

como sujeito de direito, pessoa em desenvolvimento e prioridade absoluta.  

Portanto, com a Constituição Federal de 1988, tivemos grande avanço 

na consagração de novos direitos sociais e princípios de organização da 

política social, que, pelo menos no âmbito da legislação, alterou alguns pilares 

básicos, em direção a uma forma universalista e igualitária de organização da 

proteção social no país.  
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A Cata Magna de 1988 definiu em seu Art. 227 absoluta prioridade à 

criança e ao adolescente. A inclusão desse artigo favorece a criação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e, posteriormente, sua aprovação pelo 

Congresso Nacional. Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente é fruto de 

inquietação de segmentos da sociedade que ansiavam por uma lei que 

traduzisse o desejo de ver concretizado o que se preconiza na nossa 

Constituição: “Criança e adolescente prioridade absoluta”. Ressaltamos, 

porém, que, embora o Estatuto tenha estabelecido “proteção integral”, não 

consagrou na prática direitos para todas crianças e adolescentes do nosso 

país.  

Salientamos, assim, que é nessa dicotomia entre a legalidade da lei e a 

não efetivação dos direitos da criança e do adolescente que emergem as ações 

do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, em dois níveis: macro e 

micro. 

No nível macro, o Conselho Tutelar, juntamente com a sociedade civil, 

deve construir estratégias políticas de controle social do Estado, para 

efetivação das leis e a garantia das Políticas Públicas. 

No nível micro, deve seguir um processo democrático e participativo dos 

profissionais (conselheiros e técnicos) e dos familiares, usuários do Conselho 

Tutelar, para que possam dialogar sobre as ações, decisões e avaliações do 

órgão. 

 Pretendemos contribuir, no presente estudo, propondo a inclusão do 

conceito de “informação” no Estatuto da Criança e do Adolescente em 

substituição  ao  “aconselhamento”  posto  pela  lei  em  seu  Art. 136 - II,  como  
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veículo de conhecimento. Em outras palavras, garantir o direito da criança e do 

adolescente e a cidadania da família reincidente, é, portanto, proporcionar 

acesso à informação para o ato da reflexão sobre a sua ação (violação), 

levando ao conhecimento, fortalecimento da família e a transformação de sua 

realidade. 

Portanto, para desenvolver a problematização, objeto dessa dissertação, 

o estudo centrou-se na análise das medidas de proteção aplicadas aos pais 

ou responsáveis e sua relação com a reincidência, resultando na negação do 

direito da criança e do adolescente. 

Partimos da compreensão de que, na relação da criança e do 

adolescente com a família se articulam dificuldades para a garantia dos 

direitos, haja vista que as medidas de proteção não estão sendo cumpridas, 

podendo, portanto, os direitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente estarem sendo “desconhecidos” ou “não aceitos” pelas famílias, 

ou ainda sendo negligenciados pela falta de “proteção social” 4. Vemos, 

portanto, que, mesmo estando no 17º ano da existência do ECA, ainda nos 

deparamos com a sua não efetivação. 

 Este contexto é visualizado, por um lado, quando as famílias não têm 

seus direitos sociais garantidos, ou seja, acesso a bens coletivos como: 

trabalho, educação, saúde, previdência e outros. Uma violência exercida de 

cima para baixo, permeada pela extrema desigualdade na distribuição de 

renda,  com  que  a situação de  muitas  famílias seja marcada  por  problemas 

de natureza diversa, o que interfere no desenvolvimento de seus membros. 

                                                           
4 A proteção social opõe as concepções universalistas das políticas sociais a esquemas 
focalizados e seletivos de programas dirigidos aos mais vulneráveis. (Raichelis: 2000; 253) 
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O quadro social descrito fala-nos de uma violência estrutural que tem 

suas causas na realidade econômica do país. Somente a revisão do modelo de 

desenvolvimento nacional, com medidas que tragam melhorias das condições 

de vida, terá reflexos positivos na vida da população.  

Por outro lado, as famílias (pais ou responsáveis) também deixam de 

garantir os direitos fundamentais, dentre os quais: assistir, criar, educar seus 

filhos (como consta nos capítulos I, II e III do ECA). É importante ressaltar que 

as condições materiais 5 em que vivem as famílias reincidentes não contribuem 

para que tais direitos sejam efetivados. 

A reflexão sobre esses aspectos pretendeu repensar a seguinte questão: 

até que ponto as medidas de proteção aplicadas aos pais ou responsáveis são 

eficazes? Garantem estas os direitos e a proteção integral à criança e ao 

adolescente como prevê o ECA? A partir dessas indagações, delineamos os 

parâmetros para a construção do processo de investigação.  

Assim, o nosso objetivo de pesquisa foi sendo construído e propôs 

investigar as condições materiais de existência e o discurso pelos quais as 

famílias reincidem após a aplicação de medidas de proteção do Conselho 

Tutelar da Criança e do Adolescente na cidade de Camaragibe. Nesta 

perspectiva, constituem objetivos específicos: 

 

• desenvolver uma reflexão, teórico-conceitual, sobre a política de 

atendimento à criança e ao adolescente, remetendo às relações 

entre o Estado e sociedade civil no processo de construção da 

cidadania e dos direitos sociais; 

 

                                                           
5 Ver, a respeito: O Capítulo III desta dissertação. A Reincidência Familiar: as condições 
materiais de existência e o discurso das famílias reincidentes.  
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• analisar através do discurso, como as famílias compreendem as 

medidas de proteção aplicadas pelo Conselho Tutelar e identifica os 

direitos da criança e do adolescente estabelecidos pelo ECA. 

 

• identificar se as condições socioeconômicas levam às famílias 

descumprirem as medidas de proteção aplicadas pelo Conselho Tutelar 

e reincidirem na violação de direitos da Criança e do Adolescente, no 

período entre  01/ 2002 e 12/ 2004; 

 

 A pesquisa procedeu a partir de dois princípios: éticos e políticos. 

 Os procedimentos metodológicos demonstram os passos utilizados pelo 

pesquisador durante a pesquisa qualitativa. Inicialmente, foi feito o 

levantamento dos casos correspondentes aos anos entre 2002 e 2004 (anos 

propostos pela pesquisa e de atuação como assistente social dentro do 

Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Camaragibe), isto é, a leitura 

dos processos para identificar os casos reincidentes em violações de direitos 

pela família e construir o corpus da pesquisa. Após a seleção do corpus, 

prosseguimos, já em campo, com o estudo de caso, a aplicação dos 

questionários, entrevistas   e   observações  fundamentais   para   alcançarmos 

 nossos objetivos e responder nossa problemática. Em seguida, foram 

realizadas as análises do discurso, a partir da relação entre objetividade e 

subjetividade da família, ou seja, entre os sujeitos e o meio social. Para o 

processo de análise do discurso, nos baseamos nos três conceitos  postos  por  

Amaral no livro: “Discurso e relações de trabalho” (2005; 39): a formação 

ideológica, a formação discursiva e o interdiscurso. 

 Os princípios éticos advêm da consideração de que, além dos princípios 

teóricos, a pesquisa propõe implicações éticas, tais como: autorização para o 
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estudo, esclarecimento acerca dos procedimentos, riscos e benefícios e retorno 

da pesquisa às famílias e ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de 

Camaragibe, isto é, a transformação dos dados em indicadores para ação 

política. 

 O segundo princípio, o político, fez parte de todo o desenvolvimento 

deste estudo, do qual é demandado ao Conselho Tutelar a integralidade das 

ações, a nível macro e micro, para dar conta da problemática da reincidência. 

É, pois, através do controle social do Estado, da descentralização das ações do 

órgão, do acesso à informação às famílias reincidentes, do conhecimento dos 

direitos da criança e do adolescente e da participação no processo político da 

sociedade e no poder do Estado, que as famílias alcançarão sua emancipação6 

política. 

*************** 

 

  O presente estudo encontra-se estruturado em três capítulos, 

orientadores de nossa análise. 

No capítulo I, desenvolvemos uma reflexão teórico-conceitual sobre o 

Estado e sociedade civil no  processo  de  construção  dos  direitos  sociais  no  

Brasil, expondo a dicotomia existente entre a legalidade e a efetiva garantia de 

direitos. 

Discorremos sobre o Estado a partir da Revolução de 1930, por 

considerá-la um marco na história brasileira e prosseguimos até o fim período 

em 1964; analisamos a conjuntura da ditadura militar, ou seja, o período entre 

1964 a 1985, anos mais repressores e de concentração de poder da história 
                                                           
6 Ressaltamos, que a emancipação humana vai além dessas questões, no caso, com a 
socialização da riqueza e a igualdade social, isto é, uma nova ordem societária, contrária ao 
que está posto pelo capitalismo. 
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brasileira; e por fim, o pós 1985, com a redemocratização do país, através de 

uma discussão sobre os novos rumos das políticas sociais e dos direitos civis, 

políticos e sociais no Brasil, salientando a relação do Estado e sociedade e a 

importância da organização da classe trabalhada para a construção da 

cidadania. 

O capítulo II trata da Política de Atendimento à Criança e ao 

Adolescente, encontrando-se subdividido em cinco tópicos: a) O Estatuto da 

Criança e do Adolescente: um marco da afirmação de direitos; b) O Conselho 

Tutelar da Criança e do Adolescente dentro do sistema de garantias de direitos 

da criança e do adolescente; c) As Medidas de Proteção no Conselho Tutelar 

da Criança e do Adolescente; d) Município de Camaragibe e o Conselho 

Tutelar da Criança e do adolescente; e) O Conselho tutelar da Criança e do 

adolescente de Camaragibe; f) Análise do Livro de Ocorrência e dos Processos 

de Violações de Direitos da Criança e Adolescente do Conselho Tutelar; g) A 

Contribuição do Serviço Social na gestão dos Conselhos Tutelares; e h) Os 

Procedimentos da Pesquisa.  

Aqui, discutiremos o Estatuto da Criança e do Adolescente enquanto 

expressão da luta dos movimentos sociais nos anos 1980, configurando-se 

como a lei responsável pela substituição da doutrina da “situação irregular” pela 

doutrina da proteção social ou “promoção de direitos”. Isto, porém, não pode 

nos levar à afirmação de que os avanços no plano legal representam a garantia 

prática dos direitos. Nessa contradição que envolve a lei, o Conselho Tutelar 

apresenta-se como órgão de defesa dos direitos, de participação coletiva e de 

controle social da execução do Estado. Respaldados no Estatuto, os 

conselheiros tutelares aplicam Medidas de Proteção sempre que os direitos 
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dos seus usuários forem ameaçados ou violados pelo Estado e pela sociedade, 

pelos pais ou responsáveis, e ainda pela própria conduta do adolescente. Vale 

ressaltar que tais medidas são fundamentais no processo de trabalho do 

Conselho Tutelar, principalmente por serem mecanismos de viabilização e 

acesso aos direitos. 

A fim de abordarmos a contribuição do Serviço Social na gestão do 

Conselho Tutelar, nos baseamos em parte nas reflexões adquiridas no decorrer 

da nossa experiência profissional. Assim, procuramos apreender criticamente 

as intervenções dos conselheiros tutelares, reconhecendo que são 

profissionais responsáveis, engajados na luta pela garantia dos direitos dos 

seus usuários, havendo, porém, uma contradição entre aquilo prescrito pelo 

texto legal e a sua prática cotidiana. As normas apresentam o Conselho como 

instância democrática de participação popular, de descentralização do poder e 

de controle social do poder público, mas, na prática, nem sempre isso ocorre, 

pois encontramos ainda a centralização das ações nas mãos dos conselheiros, 

havendo pouca participação dos técnicos nas sugestões e organização 

administrativa e das famílias (usuários) no processo de avaliação. 

Desta maneira, ao sugerirmos a inclusão do conceito de “informação” no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em substituição ao de 

“aconselhamento”, como veículo de conhecimento dos direitos, intentamos 

demonstrar que o Serviço Social pode contribuir para a diminuição da 

problemática da reincidência.  

 No capítulo III, detenho-me à análise do discurso, através dos dados 

extraídos do estudo de caso, das entrevistas, dos questionários e das 

observações com famílias reincidentes, situando dois aspectos principais: por 
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um lado, a análise das condições materiais, que fazem com que as famílias 

reincidam em violações de direitos, e, por outro lado, a observação discursiva 

de como as mesmas percebem as medidas de proteção aplicadas pelo 

Conselho Tutelar e identificam os direitos da criança e do adolescente.  Então, 

a pesquisa permitirá identificar de que maneira as condições materiais e o 

discurso contribuem para reincidência em violação de direitos das famílias 

contra crianças e adolescentes. Diante da análise das Medidas de Proteção e 

sua relação com a reincidência, concluímos que embora fundamentais no 

processo de garantia de direitos, as famílias não têm conhecimento real de sua 

importância, e o Estado por sua vez não dá a devida atenção, quando não 

proporciona acesso às Políticas Públicas e não viabiliza políticas de emprego e 

renda. 

 Em síntese, não querendo interromper o curso da investigação, nem 

finalizar a pesquisa com a problemática da reincidência no Conselho Tutelar da 

Criança e do Adolescente, concluímos este trabalho, apresentando algumas 

considerações finais acerca da temática em foco. 
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1.1 - Estado e Sociedade Civil no Brasil pós-1930 
 

A crise do modelo agrário exportador no decorrer dos anos 20 do 

século passado e a Revolução de 1930 – que teve como principais lideranças a 

classe média, os chefes oligarcas dissidentes e os setores urbanos em geral –, 

além de debilitar o poder da política do “café com leite”, hegemônica durante a 

República Velha (1889-1930), fazem desaguar a crise do regime oligárquico 

em um novo regime de caráter liberal-democrático. Ocorre, então, a passagem 

para um processo de democratização do Estado, com a limitação dos 

interesses particulares da elite agrário-exportadora, e a abertura de alguns 

espaços para interesses sociais das classes trabalhadoras. 

Desse modo, a Revolução de 1930 está relacionada ao movimento da 

classe média e à ascensão da burguesia industrial ao poder político. Nesse 

sentido, novos setores sociais procuram legitimar seu poder através do Estado, 

o qual passa a ser o grande responsável pelo suporte econômico – com a 

integração entre o mercado interno e a segurança na produção nacional – e 

pelo bem-estar social. 

Com essas mudanças, fazia-se necessário a implantação de uma nova 

forma de governo que fosse capaz de fazer o país progredir e avançar nas 

questões políticas, econômicas e sociais. A partir de então, o Brasil passa a 

ser cada vez mais orientado na direção de um Estado Desenvolvimentista, 

movido pela missão de fazer a transição de uma economia eminentemente 

agrária para uma industrial. 
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Como afirma Faoro: “Produzir para emancipar o país, com recursos 

próprios, com a remodelação do Banco do Brasil, para ‘exercer função de 

controler, como propulsor do desenvolvimento geral’. Urgia caminhar depressa, 

com ousadia, para que o país não fosse mais o arrieré, (isto é), 

subdesenvolvido” (Faoro: 1976; 690). 

Com efeito, por um lado, aparece o Estado como principal propulsor 

para a criação de uma estrutura econômica no país,  e, por outro lado, surge na 

arena política a participação popular – que, até a década de 1930, era 

totalmente excluída – abrindo uma nova fase na história brasileira.   

Nesse contexto, houve alterações significativas nas relações do Estado.  

No entanto, este não consegue se legitimar devido à desarticulação política da 

elite industrial e à falta de autonomia da classe média. Como posto na análise 

de Weffort: 

“Depois de 1930, contudo, estabelece-se uma solução de 

compromisso de novo tipo, em que nenhum dos grupos 

participantes do poder (direta ou indiretamente) pode oferecer as 

bases da legitimação do Estado: as classes médias porque não 

possuem autonomia política frente aos interesses tradicionais em 

geral, os interesses cafeeiros porque foram deslocados do poder 

político sob o peso da crise econômica, os setores menos 

vinculados à exportação porque não se encontram vinculados aos 

setores básicos da economia. Em nenhum destes casos, os 

interesses sociais e econômicos particulares podem servir de 

base para a expansão política dos interesses gerais” (1980; 50). 

 

 É nesse contexto de crise dos grupos dominantes, que aparecem as 

massas populares, como “única fonte de legitimidade possível ao novo Estado  
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brasileiro (...) centrado no poder pessoal do presidente”. (Weffort: 1980; 50- 71) 

Em outras palavras, é através das massas populares que Getúlio Vargas 

estabelece o fortalecimento do Estado e a ascensão do seu poder pessoal. Em 

contrapartida, mantém-se um perfil autoritário e controlador do sistema. 

 Nas palavras de Weffort, “no período ditatorial, a soberania do Estado 

sobre os diferentes setores sociais é óbvia (...) o detentor do poder procura por 

todos os meios preservar seu domínio, realizando sempre uma política realista 

entre as pressões dos grupos e sua necessidade de apoio popular” (Weffort: 

1980; 52).  

 Para manter o controle, o governo Vargas instituiu diversas medidas 

dentro das políticas sociais, no sentido mais de cooptar as categorias de 

trabalhadores que, a cada dia, avançam em sua organização, e menos de 

responder aos problemas estruturais de vida da classe trabalhadora. Assim, 

são criadas durante este governo a legislação trabalhista, a montagem do 

sistema previdenciário, a regulação das relações sindicais e a incorporação 

das expressões da questão social – tudo isto, servindo de base para o 

reconhecimento das reivindicações populares e principalmente para ampliar o 

poder de Getúlio Vargas. 

 Conforme explicita Boris Fausto, “‘a questão social (até então) uma 

questão de polícia’, começou a ser substituída por outra que implicava o 

reconhecimento da existência da classe e visava a controlá-la com os 

instrumentos da representação profissional, dos sindicatos oficiais, apolíticos e 

numericamente restritos” (1997: 108). 
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 É importante mencionar que foi por meio da expressão “protetor dos 

pobres” que Getúlio Vargas se constituiu como líder populista7, consolidando 

uma relação paternalista com as massas populares.  Se, por um lado, foi 

reconhecido pela condição de “doador” de direitos sociais, por outro lado, 

esses direitos eram restritos ao trabalhador formal, cuja profissão fosse 

regulamentada, pois a cidadania8 voltava-se para uma pequena parcela da 

população trabalhadora. Sendo assim, não se realizava verdadeiramente o 

interesse das classes populares.  

 Com o fim da II Guerra Mundial (1939-1945) e, concomitantemente, o 

fim do Estado Novo (1937-1945) dar-se-á o restabelecimento da democracia 

no Brasil, com a reestruturação partidária e eleições para presidente da 

República, aumentando, assim, a esperança de que dias melhores tivessem 

chegado. O Congresso funcionando, os governantes eleitos pelo voto direto – 

tudo isto permitiria vencer os males brasileiros e a herança da ditadura do 

Estado Novo.  

           É importante destacar que o caminho do Brasil rumo à democracia, 

após quinze anos, não foi uma dádiva do Estado Novo, mas uma conquista da 

sociedade civil. Ademais, os fatores externos contribuíram para a formação de 

um consenso entre civis e militares sobre a necessidade da abertura política. 

 Com pretensões de continuar no poder, o presidente Getúlio Vargas 

desmobiliza a campanha do General Dutra, candidato a governo, através do 

movimento chamado “queremismo”, que era composto por setores 

governamentais e uma parcela da massa operária urbana, cujo objetivo era a 

                                                           
7 “O populismo pode, sob certos aspectos, ser considerado manipulação política, uma vez que 
seus líderes pertenciam às elites tradicionais e não tinham vinculação autêntica com causas 
populares”. (Carvalho: 2005; 147) 
8 Ver, a respeito: no item 1.2 – Cidadania e Direitos Sociais. 



RODRIGUES, Roberta - CONSELHO TUTELAR, FAMÍLIA E ESTADO:  

 

 29

luta pela Constituinte que impedisse as eleições presidenciais e assim 

garantisse a continuidade do atual presidente no poder. 

 Diante do crescimento do “queremismo”, em São Paulo, e o lançamento 

oficial de Getúlio Vargas em Minas Gerais pelo Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB), os opositores militares dão visibilidade pública ao apoio oferecido ao 

general Dutra. “A esta altura, bem pouco restava a Getúlio em termos de apoio 

militar” (Júnior: 1986; 237). 

 Nesse sentido, o processo político que circunda as eleições de 10 de 

outubro, adiada para 02 de dezembro, marca uma crise na “permanência” do 

cargo, desejado pelo presidente. Embora tivesse  utilizado um grande esforço e 

propostas para manutenção de seu poder, Getúlio Vargas foi levado a 

renunciar, deixando a presidência a José Linhares, presidente do Supremo 

Tribunal Federal, até as eleições. Como indica Júnior, ao citar Dillon Soares,  

 
‘ “O golpe que depôs Vargas foi um golpe puramente político, não 

uma revolução sócio-econômica” ’ (APUD Júnior: 1986; 239). “As 

estruturas sociais e econômicas permanecem intactas. E, na 

verdade, não poderia ser de outra forma. As oposições 

vencedoras a 29 de outubro representavam elites econômicas e 

oligarcas regionais afastadas do poder em 30, ou que o tinham 

sido durante o Estado Novo, e não tinham interesse algum em 

realizar qualquer transformação de peso, que viesse a permitir a 

real participação das massas populares no processo de decisões 

políticas. Menos ainda poderiam estar interessadas em alterar 

substantivamente a infra-estrutura econômico-social de modo a 

possibilitar uma nova forma de propriedade dos meios de 

produção” (Júnior: 1986; 239).  
 

 Com o processo de redemocratização, previa-se a participação da 

sociedade civil nas eleições para representação do congresso, no entanto 
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coube aos que detinham o poder (a elite) as representações. Três candidatos 

concorreram às eleições presidenciais ao término do Estado Novo, vencendo o 

general Eurico Gaspar Dutra.  

Ao contrário do que se imaginava, não houve a ampliação da liberdade 

política, nem tão pouco, o fortalecimento dos movimentos sociais, o governo do 

General Dutra foi bastante conservador e sem muitas iniciativas. Como indica 

Camargo, 

 “Após o curto e agitado período que acompanha a reabertura – e 

que faz emergir forças sociais com enorme capacidade 

reivindicativa, entre elas um Partido Comunista com 

representação expressiva no Congresso -, a iniciativa do primeiro 

governo constitucional será de desmobilização e refreamento do 

império inicial, com a volta à ilegalidade do Partido, em 1947, e 

um rígido controle das manifestações de massa e das demandas 

sindicais que se haviam iniciado com o queremismo semi-oficial 

de 1945” (Camargo: 1986; 143). 

 

 Como vemos, este governo reprime a participação política da sociedade 

urbana e paralelamente a esta ação propõe a Reforma Agrária para a zona 

rural. Uma Reforma extremamente centralizada a qual não leva em conta os 

princípios da classe produtora.   

 Ministro da Guerra do governo de Getúlio Vargas ao longo de nove 

anos, o presidente Dutra governou o país durante cinco anos. Nesse período, 

realizou  um  governo  bastante conservador e promoveu a realização de obras 

importantes para os fundamentos de nossa infra-estrutura, graças aos saldos 

de divisas acumulados durante a guerra.  

A volta de Getúlio Vargas ao poder, em 1951, desta vez por meio 

eleitoral, ocorre por dois motivos: o primeiro, pela imagem popular e 
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paternalista que garantiu prestigio entre as massas; o segundo, pela aliança 

que promoveu durante o governo Dutra. Vitorioso, Getúlio imprime uma diretriz 

econômica nacionalista e preocupa-se com a industrialização e o controle dos 

recursos naturais, como petróleo, manganês, ferro e carvão.  

Neste período, Getúlio Vargas amplia espaços de participação das 

massas e redireciona a Reforma Agrária, abrindo possibilidades de 

organização da população rural, a partir das mesmas leis que estabelecem 

direitos trabalhistas aos trabalhadores urbanos. Além disso, utiliza a 

Constituição para “o uso da propriedade a uma finalidade social” (Camargo: 

1986; 147) com dois objetivos: a posse da terra e o financiamento da produção. 

Com isso, Vargas pretende, por um lado, assegurar ao trabalhador sem terra o 

acesso a esta para produção e, por outro lado, dar condições financeiras aos 

proprietários que possuem a terra mas não tem rendimento suficiente para 

desenvolvê-las.    

Do ponto de vista histórico, os benefícios ao trabalhador rural marcam o 

segundo governo de Vargas, com a garantia da legislação social, “estabilidade, 

Carteira de Trabalhador Rural, limitação da jornada de trabalho, proteção à 

mulher e ao menor e filiação de aposentadoria e pensões dos industriários” 

(Camargo: 1986; 147- 48) já conquistada pelo trabalhador urbano.  

Em 1953, aumenta o custo de vida para os operários e para a classe 

média, sendo estes primeiros mobilizados à formação de greves por melhores 

salários, causando preocupações políticas para o governo. Neste mesmo ano, 

legaliza a exploração do petróleo e cria a Petrobrás, agravando –se a crise 

política. 
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A instabilidade política abre conflito entre dois modelos econômicos 

distintos. Um primeiro que deseja o desenvolvimento econômico 

internacionalizado; e o segundo, um desenvolvimento econômico 

independente. Por outro lado, a burguesia não aceita abrir espaço para a 

participação política da sociedade, que cada vez mais quer ver aprovadas suas 

reivindicações.   

Nesse sentido, “Getúlio não conseguiu mais manter em prática sua 

política de dois gumes, ou seja, ao mesmo tempo manter suas relações com os 

grupos de centro-direita e de esquerda, cada qual reivindicando um tipo próprio 

de desenvolvimento” (Maranhão: 1986; 252). 

Descontentes com tal situação, mais uma vez a elite se manifesta contra 

Vargas, e, diante das divergências o presidente busca apoio das classes 

operárias, prometendo em troca, o aumento salarial em até 100%. 

Esses acontecimentos levam os oposicionistas a intensificarem 

conspirações contra o presidente, os quais acabam revertendo no manifesto 

(mediado pelos oficiais da Aeronáutica e generais do Exército) que exigia a 

renúncia de Getúlio Vargas. Mas o recrudescimento da crise política e as 

pressões militares para que renunciasse levam o presidente a suicidar-se.    

Com a ascensão de Juscelino Kubitschek após a crise do suicídio de 

Vargas, uma política econômica mais flexível será executada, permitindo maior 

participação do capital estrangeiro, aliada à ação do Estado e da empresa 

privada nacional. A segunda etapa da industrialização é acompanhada da 

internacionalização da economia brasileira, ou seja, a internacionalização do 

setor industrial, sendo resultado do confronto e das contradições entre os dois 

períodos anteriores. Essa política desenvolvimentista gerou o maior 
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crescimento econômico até então conhecido no país. Por outro lado, 

aumentaram as desigualdades sociais, pois a maior parte da população 

brasileira continuava marginalizada. A renda produzida pelos trabalhadores não 

foi transformada em políticas públicas (hospitais, escolas, habitações etc.), mas 

no acúmulo da riqueza pela classe dominante.   

Dos anos entre 1956 e 1960, o governo imprimiu à administração pública 

um novo ritmo, mais moderno e dinâmico. Dando prioridade ao Plano de 

Metas- primeiro plano global de desenvolvimento da economia brasileira -,  

Juscelino Kubitschek pretendia atingir o crescimento dos setores considerados 

prioritários: energia, transporte, estradas e industrias de base, e para tanto, 

construiu hidrelétricas, ofereceu garantias e facilidades às empresas 

estrangeiras para instalar fábricas de automóveis, abriu estradas e grandes 

rodovias, expandiu a industria de aço e construiu Brasília a nova capital do país 

no Planalto Central. Com essas medidas desenvolvimentistas forrnou-se a 

base de seu governo. 

 Os governos subseqüentes, ambos de curta duração, restringiram-se ao 

enfrentamento dos problemas decorrentes da inflação e da dívida externa, bem 

como da redução dos investimentos estrangeiros.  

 Em janeiro de 1961, assume o poder Jânio Quadros, vencedor das 

eleições realizadas em 1960. Durante seu período de governo, praticou uma 

política ambígua: independente no plano externo e subserviente às forças 

conservadoras, no âmbito interno, sofrendo fortes oposições no Congresso. A 

conseqüência desse fato levou o presidente mais votado da época a renunciar 

ao poder em menos de sete meses de governo. 
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 Durante esse acontecimento, o vice-presidente João Goulart não pode 

assumir a presidência pois estava em viagem pelo exterior, sendo nomeado o 

presidente da Câmara, Ranieri Mazzili. 

 Os militares aproveitando-se da situação, pela ameaça trazida por João 

Goulart, com as supostas ligações com os comunistas, pretenderam impedir 

que fosse cumprida a Constituição, isto é, sua posse. No entanto os 

movimentos sociais reagiram e João Goulart assume a presidência sob um 

regime parlamentarista, aprovado através de um ato adicionado à Constituição 

de 1946. 

 Com tal regime então instituído no Brasil, o presidente da república era o 

chefe do Estado mas não o chefe do governo, e suas atribuições eram  

meramente protocolares, sujeitas a aprovações do poder Legislativo. Só em 

1963 através de plebiscito o país retorna ao regime presidencialista. 

 Um ano após a plenitude do poder, a classe média apoiada pelos chefes 

militares pede  a  deposição  de  João Goulart e  o governo perde popularidade    

diante da propaganda de que o presidente pretendia implantar uma república 

sindicalista, abolir a propriedade privada e a religião. 

 Diante desses acontecimentos, as organizações populares e a classe 

média mostram suas forças realizando um comício gigantesco e outras 

mobilizações protestando contra o governo. A adoção de uma atitude 

nacionalista radical, intentada pelo Presidente João Goulart, provocou 

envolvimentos políticos que culminaram com sua deposição do poder em 1964 

por um golpe de Estado. Assim sendo, pressionado pelos movimentos e 

alegando querer evitar uma guerra civil, João Goulart exilou-se no Uruguai. 
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 Instaurada a ditadura militar, o controle sobre a vida política  brasileira 

passa às mãos dos militares partir da posse do presidente Marechal Humberto 

de Alencar Castelo Branco, chefe do Estado- Maior do exército.   

 O modelo político adotado pelos governos militares tentou disfarçar o 

autoritarismo por meio de eleições para o Legislativo e para o Executivo. Ao 

mesmo tempo, líderes políticos e sindicais foram cassados, presos ou exilados, 

a imprensa foi censurada e as principais diretrizes do governo foram impostas 

pelos atos institucionais. 

 Assim, as primeiras medidas do novo governo destinaram-se a anular 

atos do governo anterior e reprimir aqueles que poderiam  opor-se ao novo 

regime. 

Os anos de 1969 a 1973 foram o período de maior crescimento da 

história da economia brasileira. A disponibilidade externa de capital e a 

determinação dos governos militares de fazer do Brasil uma “potência 

emergente”, fazem com que a economia do Brasil atingisse seu auge com o 

chamado milagre econômico, que foi impulsionado pelo bom desempenho nas 

indústrias de bens de capital duráveis (automóveis e eletrodomésticos) e de 

construção civil. 

 Ainda nos anos 1970, este equilíbrio começa a ser rompido, com a crise 

do petróleo e o peso da dívida externa. Assim, o Brasil busca adaptar-se às 

novas condições da economia mundial em crise e às restrições fiscais, através 

de políticas de cortes governamentais, privatizações, desregulamentações e 

outros. A crise do Estado que teve início no final desta década só se tornou 

evidente nos anos 1980. 
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 No início desta década, durante o governo Figueiredo, pudemos verificar 

alternativas no campo social e as políticas sociais serviram como mecanismos 

e espaços para a reorganização da sociedade civil, através da legitimação dos 

diversos movimentos sociais. 

 Após o fim do regime militar, em 1985, com o advento da Nova 

República e a redemocratização do país, com a eleição indireta de Tancredo 

Neves/José Sarney, os movimentos sociais se intensificaram e uma maior 

discussão foi possível sobre os novos rumos das políticas sociais e dos direitos 

sociais no Brasil.  Foi dentro desse contexto, que o país começou a avançar na 

compreensão de que o direito não pode apenas estar na concepção do direito 

posto pelo Estado, mas também no direito plural emergente da sociedade civil, 

devendo em ambas as concepções assumir o direito como papel histórico de 

construção de realidades mais justas, no âmbito do Estado democrático de 

direito. Como afirma Potyara: “Estado democrático é um Estado que conviveria 

com a  participação da sociedade  nos fóruns  de  discussão sobre decisões de  

interesse geral, mas sem abdicar de seu compromisso com o bem-estar dessa 

sociedade” (Potyara: 2001; 41).  

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, tivemos um 

grande avanço na consagração de novos direitos sociais e princípios de 

organização da política social, que, pelo menos no âmbito da legislação, 

alteraram alguns pilares básicos, em direção a uma forma universalista e 

igualitária de organização da proteção social no país.  

 Nas palavras de Marco Mondaini, “a Constituição de 1988 inaugura, no 

Brasil, ainda que no plano formal, uma autêntica “Era dos Direitos”, 

responsável pela afirmação inédita de garantias tanto no plano individual, 
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quanto no plano coletivo – no campo civil e político, da mesma forma que no 

campo social” (Mondaini: 2007; 75-6). 

 Entretanto, durante o governo de Fernando Collor, se estendendo para o 

de Fernando Henrique Cardoso, a Constituição Federal foi sendo pressionada 

pelas tendências neoliberais, ou seja, as estratégias da globalização e da 

reestruturação produtiva, trazendo, por um lado, o avanço tecnológico, e por 

outro lado, a precarização do trabalho, a redução dos direitos sociais e 

previdenciários, aumentando as desigualdades sociais e os níveis de pobreza. 

Nesse sentido,  Montanõ afirma que: 

 

“(...) em oposição ao pacto social que deu lugar à Constituição de 

88, consolidou–se nos anos 90 (inicialmente com o governo 

Collor) um amplo consenso liberal filiado ao Consenso de 

Washington favorável à implementação de programas de 

estabilização, ajuste e reformas institucionais, apoiado e 

promovido pelos governos nacionais e pelas agências financeiras 

internacionais: programa de privatizações, redução de tarifas 

alfandegárias para importação, liberação dos preços, política 

monetária restritiva, redução de isenções fiscais, subsídios e 

linhas de crédito, corte dos gastos públicos, liberação financeira e 

renegociação da divida externa” (Montanõ: 2002; 37). 

 

Durante esses dois governos, não houve interesse pelo coletivo nem 

pelo direito social, podendo ser visualizados pela negação do que é 

estabelecido na Constituição, voltado para a lógica das necessidades humanas 

e não para a lógica da demanda pelo mercado. 

No início do século XXI, os brasileiros canalizaram forças para disputar 

a presidência em 2002, e a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva trouxe consigo a 

memória de luta e organização popular, assim como um marco político na 
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história do Brasil. Pela primeira vez, foi eleito um representante da classe 

operária (com maior votação no país) tendo impacto relevante nas classes 

dominantes, gerando confronto político entre as forças populares e 

conservadoras, já que Lula indicou como o seu principal alvo a defesa de um 

projeto democrático popular, ou seja, um projeto de transformação.  

Assim, o governo do Presidente Lula tem início despertando esperanças 

e possibilidades de mudanças desejadas pelas classes trabalhadoras. No 

entanto, continua a verificar-se a precarização do trabalho, maior número de 

empregos sem registro na carteira, retirada dos direitos pela (contra) reforma 

previdenciária, limite no teto e elevação da idade para aposentadoria, abertura 

de mercado para previdência complementar, entre outras medidas de caráter 

conservador.  

Nesse âmbito, é visível que o governo atual assume a mesma prática 

neoliberal que combateu por toda era FHC, já que assume o papel de 

facilitador dos negócios do capital. O governo, em sua primeira gestão, está 

longe de expressar as necessidades da classe trabalhadora, pois há poucos 

investimentos na ampliação de práticas democráticas. Assim sendo, o governo 

do Partido dos Trabalhadores – PT vem abrindo mão do projeto de mudanças 

que o levou à vitória em 2002. De acordo com Brás, 

 
 “Nesse panorama apresenta um Estado – sob o governo Lula – 

absolutamente servil ao grande capital internacional. Este mesmo 

Estado vem absolutamente enfraquecido em seus instrumentos 

reguladores da economia. Torna-se o governo petista, cada vez 

mais mínimo para os trabalhadores e máximo para o capital” 
(Brás : 2004; 55).  
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 Nesse quadro político e econômico que o país está vivenciando, 

persiste a agenda anterior com propostas que não garantem uma política de 

desenvolvimento econômico e social. O presidente reafirma seu compromisso 

com a classe trabalhadora, mantendo, no entanto, vínculos estreitos com a 

política econômica de caráter monetarista, o que significa que as políticas 

sociais do seu governo têm seus limites como o que lhe antecedeu.  

No estágio atual do capital como contradição em processo, a 

combinação de revolução tecnológica, elevação da produtividade, aumento das 

taxas de desemprego estrutural e a má distribuição de renda têm criado 

“tendências bipolares” na maioria dos países, mesmo naqueles industrialmente 

desenvolvidos. Por um  lado,  há  uma  crescente  concentração  de renda num 

dos pólos da população (a elite), enquanto os sinais de pobreza e miséria 

aumentam no pólo oposto.  Nesse sentido, continua-se exigindo a existência 

do Estado como elemento que age no sentido de bloquear a tendência à queda 

da taxa de acumulação de poucos.  

Mas, hoje, a atuação do Estado não visa à defesa das necessidades da 

população, nem a manter uma prática democrática, pois mantém acordos com 

a política econômica conservadora e com a competitividade no mercado global.  

Para isso, a intervenção do Estado volta-se a abaixar os custos de produção e 

a garantir a estabilidade da moeda.  

Nesse sentido, o Estado deixa de concretizar uma nova fase na história 

do país para se inserir num mercado global formado pela competição entre 

unidades produtivas sempre maiores. E se aspectos de soberania do Estado 

são comprometidos na globalização, também é verdade que o Estado se 

difunde e se internacionaliza junto com o capital. 
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Diante do exposto, os movimentos da sociedade civil devem seguir 

estratégias de mobilização para pressionar o governo do PT, pois poucos 

foram os avanços. Por outro lado, cortou gastos sociais, descumpriu as metas 

da reforma agrária, mantém um elevado índice nas taxas de desemprego, e de 

precarização dos serviços estatais etc. Em outras palavras, a política do atual 

governo é, em seu conjunto, uma ilusão do caráter popular. 

Nessa perspectiva, há necessidade de urgentes mudanças no sentido 

de romper com a política econômica imposta pelo neoliberalismo. Para tanto, a 

sociedade civil deve alertar para mobilização organizada e consciente, sem a 

qual não haverá mudança necessária à população.  

Isto posto, e levando em consideração como se encontra o Estado, 

entendemos que sem a mobilização dos movimentos sociais não serão 

corrigidas as grandes distorções e injustiças que vêm marcando a vida do 

nosso povo brasileiro. 

 

1.2- Cidadania e Direitos Sociais 

 
Para compreendermos a cidadania na atualidade, é necessário fazer um 

retrospecto histórico, haja vista suas mudanças e ampliações em diferentes 

contextos sociopolíticos. 

O direito fundamental da pessoa humana está vinculado à formação do 

Estado liberal, na era moderna e contemporânea, ou seja, à ultrapassagem do 

absolutismo e das crenças nos deuses. A partir de então, o homem passa a ser 

percebido como ser social, político e histórico, capaz de construir seus direitos 

e leis, com livre arbítrio. 



RODRIGUES, Roberta - CONSELHO TUTELAR, FAMÍLIA E ESTADO:  

 

 41

 A partir dessa passagem, se afirma o direito do cidadão, sendo 

substituída a antiga concepção organicista pela compreensão da sociedade a 

partir de seus indivíduos. No bojo dessa transformação, o instrumento 

democratizante do direito se desenvolve historicamente através das lutas pelas 

liberdades e da resistência à opressão – isto sob a forma de um processo 

contraditório e não linear.  

Por isso, nessa perspectiva de análise, entendemos que o direito nasce 

e se afirma numa arena de conflitos9 e de luta entre interesses coletivos 

diversos, decorrendo, portanto, das lutas sociais organizadas e mobilizadas por 

diversos segmentos da sociedade civil.  

A partir de então, em grande parte devido à doutrina jusnaturalista, 

constrói-se a percepção de que o Estado não cria a sociedade, mas sim o 

oposto, isto é, o primeiro é criação e produto da segunda. Nesse sentido, a 

construção dos direitos do homem, em nome do exercício da cidadania, vai 

limitar o poder dos governantes através das leis. 

Nesta perspectiva, ocorre uma inversão com a passagem do modelo 

organicista para o jusnaturalista. Nessa ruptura, é estabelecido um limite ao 

poder do Estado, havendo uma passagem do Estado absolutista para um 

Estado de direitos, responsável por assegurar a igualdade formal entre os  

indivíduos da sociedade.   

Historicamente os direitos foram se desenvolvendo através de uma lenta 

conquista. Podemos visualizá-los em três deslocamentos históricos de 

ampliação: os direitos civis no século XVIII, os direitos políticos no século 

XIX e os direitos sociais no século XX. 
                                                           
9 Ver, a respeito: MONDAINI, Marco. “O direito como campo de conflito: um ensaio de 
sociologia jurídica” in Sociedade e acesso à justiça. Recife: EDUFPE/Kairós, 2005, pp.55-71. 
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O primeiro conjunto de direitos conquistados, os direitos civis, nasce 

como vimos anteriormente, com a doutrina dos pensadores jusnaturalistas, os 

quais consideravam que o homem tinha por natureza o direito à vida, à 

liberdade e  aos bens. No entanto,  suas contribuições  se  dedicam apenas  ao  

direito civil, como afirma Mondaini: “se os direitos civis devem muito ao ideário 

jusnaturalista, o mesmo não acontece quando começamos a pensar na 

conquista dos direitos políticos e sociais” (2005; 58). 

Dois dos marcos fundamentais da conquista dos direitos civis foram o 

Bill of Rigths e a Declaração dos Direitos do Estado de Virgínia, no decorrer da 

Revolução Inglesa e da Independência dos Estados Unidos da América, 

momentos fundamentais do processo de conquista das liberdades individuais, 

os quais passam a ser observadas como pressupostos básicos da vida social. 

Já com a Revolução Francesa, a luta pelos direitos civis passa a se 

confrontar com as exigências em torno dos direitos políticos, isto porque na 

sua radicalidade, o homem passa a ter consciência de que a felicidade é uma 

meta coletiva. Nessa época, é proclamada a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão.  

Dentro desse contexto, é demarcado um novo período na história das 

Revoluções, advindo de um direito constitucional moderno no qual a obrigação 

do Estado é respeitar esses direitos e garanti-los. Vale ressaltar que, nesse 

momento, os direitos políticos não se estenderam para todos os homens, pois 

o direito de votar, ser votado e de participar politicamente, pertencia a uma 

pequena categoria social, a burguesia, não existindo “igualdade política” plena. 
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No desenrolar da primeira metade do século XIX, sob o impacto das 

grandes Revoluções Burguesas, a sociedade capitalista vai se constituindo de 

forma   clara e,  junto  a  ela, o   pauperismo e  os  primeiros  graves  sinais  da  

existência da questão social10, entendida como “um conjunto de problemáticas 

sociais, políticas e econômicas que se geram com o surgimento da classe 

operária dentro da sociedade capitalista” (Pastorini: 2004; 104). 

A fim de solucionar essa problemática, o movimento socialista lutará 

pela constituição de uma segunda geração de direitos, os direitos sociais, 

com o intuito de amenizar o grave problema da questão social.  

Segundo Marshall: “os direitos sociais compreendiam um mínimo e não 

faziam parte do conceito de cidadania. A finalidade comum das tentativas 

voluntárias e legais era diminuir o ônus da pobreza sem alterar o padrão de 

desigualdade do qual a pobreza era, obviamente, a conseqüência mais 

desagradável”. O autor considerou, também, outra questão: “os limites 

contemporâneos para uma maior igualdade social e econômica” (1967; 88-9). 

Os direitos sociais favorecem garantias e ampliações de direitos 

podendo levar à “transformação social”, visto que possibilitam a intervenção da 

sociedade no funcionamento do Estado, ou seja, “os direitos sociais 

representam a via por meio da qual a sociedade penetra no Estado, 

procurando conhecê-lo, controlá-lo e interferir na sua estrutura administrativa, 

nos seus processos de legitimação e regulação, nas suas prioridades e 

objetivos” (Bravo e Pereira: 2001; 30).  

                                                           
10 “A ‘questão social’ que tem sua raiz na sociedade capitalista deve ser pensada como parte 
constitutiva dessa sociedade capitalista que nos diferentes estágios produz distintas 
manifestações” (Pastorini: 2004; 103). 
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A finalizar este período histórico, temos o retrato da ampliação dos  

direitos com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) - aprovada 

a 10 de dezembro de 1948 pela Assembléia Geral das Nações Unidas – que foi  

o mais amplo documento concebido em favor da humanidade. Nos seus 30 

artigos, essa Declaração de caráter internacional contém uma súmula dos 

direitos e deveres fundamentais do homem, sob todos os aspectos: individual, 

social, cultural e político. 

********** 

 

Vale ressaltar que o caso brasileiro tem um caráter particular, quando 

comparado com o desenvolvimento ocorrido na Europa, já que a conquista dos 

direitos se deu de forma inversa, tendo havido uma primeira preocupação com 

os direitos sociais nos anos 1930, sendo apenas no decorrer dos anos 1980 

conquistados plenamente os direitos civis e políticos. 

Essa inversão dos direitos pelo Estado teve sentido próprio. Em primeiro 

lugar, para conquistar o trabalhador através da legislação social e do trabalho, 

em segundo lugar, para coerção da participação política e sindical, podendo, 

portanto, exercer o controle das massas. Remetemos à indagação de José 

Murilo de Carvalho, 

 
“A antecipação dos direitos sociais fazia com que os direitos não 

fossem vistos como tais, como independentes da ação do 

governo, mas como um favor em troca do qual se deviam gratidão 

e lealdade. A cidadania que daí resultava era passiva e receptora 

antes que ativa e reivindicadora” (2005; 126). 
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O movimento de 1930 impulsiona e acelera mudanças políticas e sociais 

no governo de Getúlio Vargas. Nesse período histórico há uma maior atenção 

por  parte  do líder  político  com  os  direitos  sociais, ficando  os direitos civis e  

políticos cristalizados por algum tempo. Vale lembrar que estamos falando de 

uma época marcada pela ditadura do Estado Novo, do qual não se registra 

liberdade de pensamento e organização política, pelo contrário, vemos a 

repressão e o controle. 

Portanto, os avanços democráticos na área dos direitos sociais iniciavam 

com a legislação. A Constituição Federativa de 1934 regularizou as relações do 

trabalho feminino, a jornada de oito horas diárias e uniformizou os salários 

entre homens e mulheres. Em 1940, foram criados o salário mínimo e a Justiça 

do Trabalho, que só começou funcionar um ano após de sua existência. 

Finalmente, para consolidar as leis trabalhistas e sindicais, foi criada a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), transformando definitivamente as 

relações entre trabalhadores, empresários e Estado. Como bem caracteriza 

Carvalho, 

 
“O período de 1930 a 1945 foi o grande momento da legislação 

social. Mas foi uma legislação introduzida em ambiente de baixa 

ou nula participação política e de precária vigência dos direitos 

civis. Este pecado de origem e a maneira como foram distribuídos 

os benefícios sociais tornaram duvidosa sua definição como 

conquista democrática e comprometeram em parte sua 

contribuição para o desenvolvimento de uma cidadania ativa” 

(Carvalho: 2005; 110). 

 

Dentro desse contexto, é preciso que se diga que o ideal de cidadania 

construído pelo projeto trabalhista varguista se deu nos marcos daquilo que 



RODRIGUES, Roberta - CONSELHO TUTELAR, FAMÍLIA E ESTADO:  

 

 46

Wanderley Guilherme dos Santos chamou de “cidadania regulada”, ou seja, 

uma   cidadania  associada  à   ocupação do   trabalho  formal,  decorrente  dos  

ireitos das profissões regulamentadas via estatal. Em suma, “a cidadania está 

embutida na profissão e os direitos do cidadão restringem-se aos direitos do 

lugar que ocupa no processo produtivo, tal como reconhecido por lei” (Santos: 

1987; 68). 

Nesse âmbito, a regulação da cidadania gera desigualdades através da 

política previdenciária vigente da época, como também conflito político pelo 

aprofundamento da divisão social do trabalho. “Tratava-se portanto, de uma 

concepção de política social como privilégio e não como direito. Se ela fosse 

concebida como direito, deveria beneficiar a todos e da mesma maneira” 

(Carvalho: 2005; 114-15) 

De outra parte, é preciso que se diga que, em meio à ditadura do Estado 

Novo, a presença de um forte estatismo também limitou o desenvolvimento 

pleno dos direitos de cidadania.  

Desse modo, a cidadania era restrita aos trabalhadores que se 

ajustavam à associação sindical criada pelo Estado, com interesse principal de 

harmonizá-lo com o empresário e com sua própria estrutura, negando o 

verdadeiro objetivo do sindicato, que é a representação legal dos interesses da 

classe trabalhadora. Tal como concebe Carvalho,  

 
“A interferência do estado era uma faca de dois gumes. Se 

protegia com a legislação trabalhista, constrangia com a 

legislação sindical. Ao proteger, interferia na liberdade das 

organizações operárias, colocava-as na dependência do 

Ministério do Trabalho. Se os operários eram fracos para se 
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defender dos patrões, eles também o eram para se defender do 

Estado” (Carvalho: 2005; 180). 

 

 A partir de 1945, apesar de toda turbulência, tais aspectos contribuíram 

para algumas conquistas, no campo dos direitos sociais, e passivamente no 

campo dos direitos políticos. Vale ressaltar que embora houvesse resistência 

por parte do governo, gradativamente o povo se envolveu no debate político, 

através do voto, da filiação em partidos políticos, sindicatos e associações.  

 Diante desses fatos, tivemos um retrocesso na trajetória da cidadania 

em 1964, e apesar dos avanços a democracia não se consolida. Se por um 

lado, aumentou a participação política do povo, por outro lado, continuou sendo  

manipulado através de apelos paternalistas. De acordo com José Murilo de 

Carvalho, “a resposta está na falta de convicção democrática das elites, tanto 

da esquerda, como da direita. Os dois lados se envolveram em uma corrida 

pelo controle do governo que deixa de lado a prática da democracia 

representativa” (2005; 150). 

 Nesse sentido, a tensão instalada entre as lideranças de direita e 

esquerda impede a ascensão da democracia, por um lado, e perde ganhos e 

aprendizados políticos, por outro lado, pois logo  o país estaria sob o comando 

dos militares. 

Nesse contexto, avançamos no que se refere aos direitos sociais e 

políticos, no entanto não podemos dizer o mesmo sobre os direitos civis. 

Durante os governos militares, os direitos civis foram os mais suprimidos, 

sendo alguns exemplos do que aconteceu no período: as prisões sem 

mandado judicial, dos quais os presos eram condicionados a torturas cruéis e 
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negado o direito à defesa, a suspensão do habeas corpus, com violações de 

correspondências, o controle da liberdade de pensamento e outros. 

Durante todo esse período de sucessivos governos militares, a polícia 

era submetida ao comando do Exército. “Tornaram-se completamente 

inadequadas, pela filosofia e pelas táticas adotadas, para proteger o cidadão e 

respeitar seus direitos, pois só viam inimigos a combater. A polícia tornou-se, 

ela própria, um inimigo a ser temido em vez de um aliado a ser respeitado” 

(Carvalho: 2005; 194). 

Na verdade, o regime militar foi além da repressão e das restrições de 

direitos, mas também criou condições de lucros para os setores: público, 

privado  e multinacionais através da repressão do operariado.  

Levando em consideração as idéias do autor, após o regime militar e a 

partir desse cenário, há uma crescente expansão do crime organizado, do 

tráfico de drogas e da violência urbana, conseqüência da falta de segurança 

pública. 

Na efervescência das reivindicações, foi a campanha pelas diretas, em 

1984, que contou com a participação de todas as classes sociais, protesto que 

se tornou um marco na história do país, no que se refere à atuação política. 

Esse período histórico é marcado pela queda dos governos militares e o 

inicio da “Nova República”. 

Um momento rico da luta dos direitos ocorre na crise do Regime Militar e  

com a promulgação da Carta Magna de 1988. Então, novos canais de gestão 

de políticas sociais foram instituídos no Brasil através da correlação de forças 

entre vários sujeitos sociais. Esses novos mecanismos deram respostas às 

lutas da sociedade civil organizada. 
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Enfrentando dificuldades para legitimação dos direitos, a sociedade civil 

luta pelas minorias políticas nos campos das relações de gênero, criança e 

adolescente, da questão étnica etc. e, pela defesa de situações diversas, 

pondo fim à idéia de cidadania regulada e ampliando os direitos jurídicos 

através das leis e da noção de que “todos são iguais perante a lei”. 

A partir da Constituição de 1988, obtivemos novos ganhos jurídicos no 

âmbito dos direitos sociais, civis e políticos.  

Os direitos sociais ampliaram-se com o teto do salário mínimo  para 

aposentado e pensionista (urbanos e rurais), assim como no estabelecimento 

para a assistência social do direito ao benefício às pessoas com necessidades 

especiais (PNE) incapazes para o trabalho e aos idosos acima de 65 anos, que 

não possuem, por conta própria ou pela família, condições de manter-se; a 

criança e o adolescente tornam-se cidadãos de direitos com prioridade 

absoluta, consolidado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990; a 

Reforma Sanitária  trouxe a universalização da saúde com o Sistema Único de 

Saúde (SUS); na área da educação, diminuem os índices de analfabetismo e 

recentemente (em 2004) foi aprovado  o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS). Vale ressaltar que os direitos sociais crescem significativamente em 

termos de legalidade, no entanto, não podemos afirmar esse posicionamento 

quando nos referimos à sua efetivação para a grande maioria da população. 

Já os direitos civis deram um salto se relacionarmos com o período do 

regime militar, sendo que no pós 1985 começamos a ter garantido o direito à 

liberdade de expressão, de imprensa e de organização. O direito constitucional 

regula a  estrutura  do  Estado e põe limites às normas, podendo qualquer 

cidadão através do habeas data obter informações e acesso ao banco de 
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dados do governo. Foi criado o mandado de injunção – que consiste em 

recorrer à lei quando esta não estiver regulamentada - e instituído o racismo 

como crime que não cabe pagamento de fiança, com punição a qualquer 

tempo, isto significa dizer, que é inafiançável e imprescritível.   

Todos esses aspectos representam importantes conquistas no campo 

da cidadania, no entanto, os direitos civis também são comprometidos quando 

não são postos em prática, quer seja pela falta de conhecimento e acesso à 

justiça ou pela insegurança pessoal, causada pela violência. Nestes termos, a 

não utilização destes direitos pelo cidadão, (pela falta de informação, de 

condições financeiras ou pela lentidão e insuficiência da justiça) não são os 

únicos problemas a serem enfrentados, pois temos também outros agravantes 

que comprometem os direitos civis como: a ausência de segurança individual e 

à integridade física, ocasionada pelo aumento da violência. 

Os direitos políticos foram ampliados com a Constituição de 1998, 

diferentemente do período militar onde o voto era obrigatório a todas as 

pessoas com dezoito anos, porém, insuficiente quando o direito de participação 

popular lhes era negado pelas medidas de repressão e os órgãos de 

representação se tornavam meros instrumentos do executivo. 

A democracia foi além do direito ao voto, abrindo espaço para o 

funcionamento dos partidos políticos, assim como, a participação da sociedade 

no fazer público através do controle social e da participação dos indivíduos  em 

agrupamentos que defendem direitos e interesses do coletivo. 

O desafio, portanto, é fazer com que a sociedade civil desperte para o 

exercício da cidadania nos espaços de diálogo e negociações. Os conselhos 

setoriais e de direitos são instâncias de interlocução entre a sociedade e o 
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Estado na formulação, monitoramento, avaliação e controle social das Políticas 

Públicas.  

Ante o exposto, salientamos que a cidadania não se expressa apenas 

pelo reconhecimento jurídico-formal das leis, como advogam os liberais, pois a 

legalidade tem limites quando não se tem efetivamente o cumprimento do 

direito. Nesse contexto, avançamos no que diz respeito à conquista de direitos 

no plano jurídico-institucional. No entanto, a questão se torna mais complexa à 

medida que não conseguimos dar um salto para sua efetivação, pois só a 

legislação não garante o direito. Fazendo nossas as palavras de Vieira, “de fato 

não há direitos sem sua realização” (2004:29). 

Podemos afirmar então que, “os direitos só se concretizam por meio de 

políticas públicas correspondentes, a não implementação dessas políticas – 

seja por escassez de recursos, seja por má vontade política – os transforma 

em letra morta nas leis, esvaziando a sua condição de direito” (Bravo e Pereira: 

2001; 34). 

 

**************** 

 

É nesse contexto de legitimação da lei, que observamos um elevado 

índice de casos de violações de direitos no Conselho Tutelar da Criança e do 

Adolescente de Camaragibe, e, o que é mais grave, o percentual de 

reincidência. Assim sendo, nos defrontamos com uma dualidade entre a 

legalidade e a efetivação do direito da criança e do adolescente, conduzindo a 

um grande desafio para o Serviço Social.  
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Desta forma, não basta a burocracia legal do direito para a 

transformação da sociedade, devendo ele ser ultrapassado através da 

fiscalização, socialização do poder e da riqueza – elementos fundantes da 

emancipação do homem. Dentro desse contexto, pensar o Direito na sua 

totalidade é garantir a integralidade do sujeito. 

Além dessas questões, nos deparamos com uma cidadania 

“contaminada” pela desigualdade do sistema de classe, advindo do modelo 

neoliberal, “modelo de desenvolvimento econômico-social injusto e excludente, 

hostil à emancipação econômica, à promoção social e à libertação cultural de 

amplas camadas da população” (Costa: 1990; 73).  

Na verdade, a desigualdade social é um sério impedimento com o qual o 

cidadão se depara no cumprimento de seus direitos. O Estado que, por sua 

vez, deveria agir em favor dos interesses da população, está pautado em uma 

política baseada em acordos econômicos, que serve de amparo para a 

contínua exploração dos trabalhadores pela classe dominante. Temos, 

portanto, um ciclo vicioso, no qual a elite econômica controla todos os passos 

relativos à conduta da sociedade, agindo somente em beneficio próprio, uma 

vez que o trabalhador não tem acesso aos bens e serviços. 

Isto posto, a sociedade brasileira enfrenta um grande desafio, que é a 

minimização da questão social, ou seja, das desigualdades sociais. O que 

significa dizer, mudanças políticas significativas em prol da coletividade, ou 

seja, além da participação política, exige a diminuição das desigualdades 

econômicas e sociais. Entretanto isto só será possível através da redistribuição 

do poder e da riqueza pelo Estado e por uma pequena parcela dos cidadãos, 

os mais privilegiados. Pois dentro dessa conjuntura, não serão possíveis a 
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igualdade, a universalidade e eqüidade, tão necessárias para emancipação 

humana. 

Desta forma, transcorrido o registro histórico, refletimos sobre o 

desenvolvimento da cidadania no Brasil, seus avanços e retrocessos, na 

atualidade. Por um lado, temos o alargamento dos direitos políticos com a 

abertura da participação política na máquina estatal. Por outro lado, a 

transgressão dos direitos sociais e civis, causado pela relação antagônica do 

capital x trabalho, a crescente desigualdade social e a concentração da 

riqueza. No caso dos direitos civis, é negada sua condição a partir da falta de 

informação da maioria da população que desconhece seus direitos. A 

informação é um instrumento para o conhecimento e seu acesso possibilita a 

construção de um sujeito social conhecedor, para atuação e exercício da 

cidadania.  

Tendo em vista essas questões, entendemos que a luta pelo direito é 

desigual, pois nem todos os membros da sociedade e seus representantes têm 

os mesmos interesses. Contudo, é mais provável construir a igualdade social a 

partir da garantida da cidadania e da superação das diferenças entre as 

classes sociais. 
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Política Pública de Proteção à  
Criança e ao Adolescente 
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2.1- Estatuto da Criança e do Adolescente: um marco na afirmação de 

direitos das crianças e adolescentes 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é fruto de inquietações da 

sociedade civil. Evidenciadas pela crítica às antigas formas de atendimento às 

crianças e adolescentes em situação de risco pessoal, ele assinala a exigência 

de um novo enfoque legal, institucional e assistencial, ficando reconhecidos os 

direitos, e assumidos juridicamente, politicamente e socialmente, a partir da 

criação de instrumentos legais de garantia da nova doutrina que considera 

cada criança ou adolescente como sujeito de direito, pessoa em 

desenvolvimento e prioridade absoluta.  

A partir da década de 1980, em meio às mudanças no campo político e 

social, caracterizadas pela eleição de um presidente civil, surgiram inúmeros 

movimentos e organizações da sociedade civil lutando em prol de diferentes 

causas de cunho social. O movimento de resistência democrática ao regime 

militar começa a conquistar espaços um pouco mais amplos de atuação. Era o 

início de um processo de transição para a democracia que viria revelar-se de 

decisiva importância, criando um referencial político para a positivação do novo 

direito da infância e juventude no Brasil. 

Os ares democráticos que caracterizaram os anos 1980 rejeitaram as 

práticas repressivas impostas por lei e abriram espaço para o que se acredita 

ser a mais significativa reformulação da história da legislação para a infância e 

adolescência. Anos de debate, denúncias e demonstrações públicas de 



RODRIGUES, Roberta - CONSELHO TUTELAR, FAMÍLIA E ESTADO:  

 

 56

desagrado em relação aos Códigos de Menores de 192711 e 197912, que 

conduziram à continuação de movimentos sociais em defesa dos direitos da 

criança e do adolescente sem precedentes no país. 

Nessa conjuntura, as políticas de atendimento à criança e ao 

adolescente substituem a doutrina excludente da “situação irregular” pela 

doutrina da “proteção integral”, que acena para promoção de direito presente 

no Estatuto da Criança e do Adolescente. “A mudança desse enfoque 

doutrinário implica enormes mudanças na essência da política, que passa a 

abranger: a) políticas sociais básicas; b) políticas assistenciais; c) ações de 

assistência médica, psicossocial e jurídica; d) defesa jurídico-social das 

crianças e adolescentes envolvidos em situações com implicações de natureza 

legal” (Costa e Rivera: 1990; 38). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA – Lei 8.069/90, de 

13.07.90 concretiza um notável avanço democrático, ao regulamentar as 

conquistas relativas aos direitos das crianças e adolescentes, 

consubstanciadas no Artigo 227 da Constituição. A inclusão desse artigo 

favorece a criação do Estatuto e, posteriormente, sua aprovação pelo 

Congresso Nacional. Assim, o ECA é fruto da inquietação de segmentos da 

                                                           
11 Em 1927, foi aprovado o Código de Menores, redigido por Mello Mattos- primeiro Juiz de 
Menores da América Latina - após intensos debates que reuniram figuras proeminentes à 
época, nos meios políticos, jurídicos, legislativos e assistenciais. Tal código foi elaborado com 
extrema minúcia, e continha 231 artigos. Destacava-se, dentre os dispositivos apresentados, 
uma detalhada descrição das atribuições da autoridade competente - o Juiz de Menores.  
 
12 Código de Menores de 1979, “iniciou sua tramitação no Congresso Nacional a partir do 
projeto de Lei nº 105/74, de autoria do senador Nelson Carneiro. Sob certos aspectos, 
inspirados na Declaração Universal dos Direitos das crianças da ONU, de 1959, o projeto do 
senador reconhecia direitos às crianças e aos adolescentes, tais como: o direito à saúde, à 
educação, à profissão, à recreação e à segurança social, e responsabilizava a família, a 
comunidade e o estado pela proteção e assistência social ao menor (art.13);previa a 
necessidade de proteção à família, sendo que, só excepcionalmente, o menor poderia ser 
separado dos pais (art.5). Ocorre que durante a tramitação do projeto do senador Carneiro, as 
disposições identificadas como direitos das crianças foram suprimidas” ( Padilha: 2006;52). 
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sociedade que ansiavam por uma lei que traduzisse o desejo de ter 

concretizado o que se preconiza na nossa constituição: “Criança e adolescente 

prioridade absoluta”. 

Como afirma Silva, “o ECA não foi uma dádiva do Estado, mas uma 

vitória da sociedade civil, das lutas sociais e reflete ganhos fundamentais que 

os movimentos sociais têm sabido construir” (2005: 36). 

Calcada sobre o princípio da participação popular, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente pressupõe dois eixos principais: o da promoção de direitos 

e o da defesa dos direitos, encontrando, porém, desafios para a sua 

efetivação. No primeiro eixo, o da promoção “uma das principais dificuldades 

relacionam-se às resistências para que as definições das políticas públicas 

sejam abertas à participação e ao controle social” (Raichelis: 2000; 37). No 

segundo eixo, o da defesa, percebe-se que houve pouca implementação e 

investimento: ainda é insignificante o número de Conselhos Tutelares, quando 

pensamos em termos quantificáveis da população brasileira, assim como o 

número de instituições estatais de defesa, e de organizações da sociedade civil 

na defesa jurídico-social dos direitos da infância e da juventude. 

Vale destacar que, embora a Lei do Estatuto da Criança e do 

Adolescente tenha seus fundamentos constituídos nas lutas e mobilizações da 

sociedade civil, como já expusemos, não podemos esquecer que sua 

aprovação se deu nos marcos da ofensiva neoliberal, nos anos de 1990. O que 

significa dizer que, no plano legal, avança o direito na política para infância e 

adolescência, mas no entanto, no plano real, este não consegue efetivar-se em 

sua plenitude. 
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Assim sendo, a formalização do Estatuto da Criança e do Adolescente 

traz mudanças significativas, porém, na realidade não vem sendo colocado em 

prática e nem garantido efetivamente os direitos para toda criança e 

adolescente do nosso país. 

 

2.2- Conselho Tutelar: Dentro do Sistema de Garantia de Direitos da 

Criança e do Adolescente 

 
A aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, em 1990, 

resgata o valor da criança e do adolescente como seres humanos sujeitos de 

direitos e titulares de direitos especiais em virtude de sua condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento. Portanto, entre outras inovações, a política de 

atendimento da criança e do adolescente exige a criação de conselhos 

municipais, estaduais e nacionais, com força de órgãos deliberativos e 

controladores das ações em todos os níveis (Art. 88, III)13. 

O Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente foi criado nos anos 

noventa do século XX para atuar em defesa dos direitos da criança e do 

adolescente, sempre que estes estiverem sendo ameaçados ou violados. Os 

conselhos instituídos pelo ECA representam um canal de politização dos 

cidadãos, sendo um espaço privilegiado na gestão conjunta do governo e 

sociedade civil, atuando de forma articulada com as políticas públicas. 

Assim, “os conselhos são canais importantes de participação coletiva, 

que possibilitam a criação de uma nova cultura política e novas relações 

políticas entre governos e cidadãos” (Raichelis: 2006; 110). 

                                                           
13 Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 13 de julho de 1990. 
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Segundo o Estatuto, o Conselho Tutelar é um órgão municipal, 

permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de 

zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos na 

Lei Federal 8.869 de julho de 1990, que entrou em vigor no dia 14 de outubro 

de 1990, dispondo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.  

O Estatuto diz que esse órgão passa a integrar definitivamente a 

estrutura municipal. O mandato de seus conselheiros tem um período de três 

anos, sendo renováveis por mais três. Ademais, o Conselho Tutelar 

permanece, no município, como serviço público essencial à garantia dos 

direitos de crianças e adolescentes. 

Com a revisão do papel do Estado e a reconfiguração das relações 

deste com a sociedade civil, o Conselho Tutelar passa ser assumido como 

canal de participação democrática na descentralização governamental. De 

acordo com Meirelles,  

 

“É na lógica da descentralização, ampliação dos espaços públicos 

de decisão e fortalecimento da participação popular que emergem 

os Conselhos Tutelares, como órgãos representativos da 

sociedade civil, no âmbito municipal, eleitos por meio de sufrágio 

universal, dentro dos limites determinados pelas leis eleitorais do 

país, de voto secreto e facultativo” (2005; 85). 

 

Aqui, não estamos falando da descentralização com posturas 

neoliberais, as quais são perpassadas pela manipulação do discurso, por 

práticas não democráticas, pontuais e conservadoras. A gravidade dessa 

situação, está expressa na análise de Meirellles,  
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“Muitas vezes o discurso oficial da descentralização é usado como 

estratégia política, porque mesmo governos que mantêm uma 

gestão mais autoritária e centralizadora podem lançar mão de 

mecanismos pseudodemocratizantes para camuflar decisões, que 

na verdade são deliberadas pela burocracia estatal. Estaríamos, 

então diante de uma participação exclusivamente simbólica 

cooptada e instrumentalizada pelos governantes, mas que, no 

entanto, tende a transmitir à população uma sensação de que 

estaria atuando como co-partícipe das decisões públicas”. (2005; 

90-1) 

 

É dever do Conselho Tutelar, como representante da sociedade civil, 

garantir estratégias políticas e espaços de participação na fiscalização e no 

controle das ações e decisões do Estado, para, assim, alargar os direitos da 

criança e do adolescente. Com respaldo na lei do ECA14, o órgão poderá exigir 

que as medidas de proteção sejam garantidas pelo Estado (através da 

Prefeitura municipal) e assim possa concretizar o direito dos seus usuários. 

Assim, o Conselho Tutelar como canal de participação coletiva tem 

função de definir conjuntamente com o poder público as políticas de 

atendimento à criança e ao adolescente e, principalmente, o controle sobre sua 

execução. No entanto, vem ao longo dos anos afirmando ser “uma parte 

funcional de um organismo” (Sêda: 2000;03) que só pode desenvolver sua 

função relacionado às demais instituições15. O desafio, portanto, é rever esse 

conceito que faz parte da corrente do funcionalismo positivista. 

                                                           
14 “Qualquer ato ou determinação de um conselheiro que não tenha respaldo na lei, e aqui não 
estamos falando apenas do ECA, pode incorrer em sérios danos pessoais e civis a este 
conselheiro”. (Meirelles:2005;101) 
15 “O sucesso do trabalho do Conselho Tutelar está intimamente ligado ao bom funcionamento 
deste conjunto de serviços, que chamamos de REDE DE PROTEÇÃO INTEGRADA” (Alberton: 
2000; 25). 
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Embora, para subsidiar o atendimento da criança e adolescente, o 

Conselho Tutelar necessite das Políticas Públicas (mecanismo de 

redistribuição de direitos) como: educação, saúde, assistência social, 

previdência, lazer, cultura e outros, este não se limita a afirmar que o Conselho 

Tutelar faz parte de um “organismo” e que o sucesso ou não de seu 

funcionamento depende da integração dos serviços institucionais. Mas, a 

demanda deve ser encaminhada e as políticas fiscalizadas pelo órgão, para 

fazer cumprir as Medidas de Proteção.  

Em outras palavras, não basta uma intervenção micro, de qualidade, é 

necessário forte investimento no fortalecimento das ações a nível macro, por 

meio do controle social, e é nessa relação entre as ações (micro e macro) que 

buscamos a efetivação do direito. Nesse sentido, é preciso um trabalho 

descentralizado entre os conselheiros, equipe técnica, usuários (familiares) e 

sociedade civil a fim de produzir os impactos almejados. Isto é, o acesso e real 

efeito de usufruir serviços públicos, tendo em vista a garantia dos direitos da 

criança e do adolescente. 

Entendemos que o Conselho Tutelar, como espaço de participação 

popular e de controle social, “tem potencial político para se apropriar dos 

espaços de discussão e participação política” (Meirelles: 2005;95) sendo capaz 

de exercer pressão  sobre o Estado  para efetivação dos direitos da criança e 

do adolescente, podendo, assim, deixar de “culpabilizar” as políticas públicas 

pela qualidade do trabalho que desenvolve no órgão, e realizar sua verdadeira 

atribuição de fiscalização e controle social. 

No entanto, “a burocracia do Poder Executivo, por seu caráter 

historicamente centralizador, não  amplia  efetivamente  a  criação  de espaços  
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públicos de participação e de controle social por parte dos Conselhos 

Tutelares. Mas, por outro lado, os Conselhos Tutelares não vêm construindo 

mecanismos de enfrentamento político e rebatimentos estratégicos suficientes 

para conquistar espaços de participação e controle sociopolítico” (Meirelles; 

2005; 87-8). 

Nesse sentido, acreditamos que a visão organicista de que para garantir 

os direitos dos seus usuários, as instituições públicas devem desempenhar 

seus papéis em simetria a qual vem consolidando o Conselho Tutelar, deve ser 

superada, pela sua real atribuição no que se refere às políticas públicas para 

infância e adolescência, que é fazê-la cumprir independente da burocracia 

estatal, por ser um órgão autônomo, fiscalizador e de controle social. 

Como bem explicita Meirelles, “quanto mais autonomia o Conselho 

Tutelar adquirir por meio da qualidade de suas intervenções e da real execução 

de suas atribuições, maiores serão as chances de legitimar-se politicamente” 

(2005; 105). 

Ante o exposto, a necessidade de consolidar o Conselho Tutelar como 

um espaço político de participação e de controle social advém da constatação 

da importância da colocação em prática dos seus fundamentos, construídos 

através de lutas da sociedade civil organizada. Desta maneira, o Conselho 

Tutelar é um dos veículos para garantir o direito político posto pela Constituição 

Federal de 1988, devendo, assim, criar estratégias que ultrapassem a lei e que 

garantam o direito. 

Desta forma, não basta a burocracia legal do direito para a 

transformação da sociedade, devendo ela ser ultrapassada através da 

fiscalização, socialização do poder e da riqueza, elementos fundantes para 
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emancipação política e humana. A emancipação humana não ocorre em um 

único plano, “certamente, a emancipação política representa um enorme 

progresso. Porém não constitui a forma final de emancipação humana, mas é a 

forma final desta emancipação dentro da ordem mundana até agora existente” 

(Bauer: 2004; 23-4). Nesse sentido, Coutinho tem uma pertinente observação, 

 

 “A democratização só se realiza plenamente na medida em que 

combina a socialização da participação política com a socialização 

do poder, o que significa que a plena realização da democracia 

implica a superação da ordem social capitalista, da apropriação 

privada não só dos meios de produção, mas também do poder de 

Estado, com a conseqüente construção de uma ordem social 

socialista” (2002; 17). 

 

 

2.2.1 Medidas de Proteção no Conselho Tutelar da Criança e do 

Adolescente 

 

Como dito anteriormente, o ECA é uma lei formada pela União, Estados 

e Municípios, como resposta às lutas sociais na década de 1980. Com o 

processo de democratização das políticas públicas, os movimentos sociais 

abriram um debate sobre redefinições das relações entre o Estado e a 

sociedade, que criticaram a antiga história das políticas sociais fragmentadas, 

seletivas e excludentes, voltando-se para interesses populares e sua 

participação nas decisões políticas. 

 Esta lei define como dever do Estado, da sociedade e da família, 

contribuir para que o direito da criança e do adolescente seja efetivado. 

Quando isso não ocorre, o Conselho Tutelar tem poderes para aplicar medidas 
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de proteção, que, segundo o ECA, “poderão ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo”. Em seu artigo 

Art.98, tais medidas são aplicadas sempre que os direitos reconhecidos por 

esta Lei forem ameaçados ou violados: 

 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta. 

 

1- Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Ocorre quando 

as autoridades, os servidores públicos ou as pessoas que agem em nome ou 

no âmbito do Estado ou da sociedade civil são omissos ou violam os direitos. 

Em muitos casos as famílias procuraram os serviços institucionais e por 

conta da burocracia ou por outros motivos não são contemplados com o 

atendimento, o que configura violação pela instituição através do seu 

representante omissor. Nesses casos, os pais ou responsáveis devem procurar 

o Conselho Tutelar para que medidas sejam aplicadas garantindo o direito. 

É fundamental para o atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente, que o Município tenha políticas públicas e programas que 

efetivem a proteção e a promoção dos direitos da criança e do adolescente, 

porém, a sua não oferta ou a precariedade dos serviços deve ser fiscalizada e 

encaminhada imediatamente sob a forma de denúncia pelos conselheiros à 

Promotoria da Infância e da Juventude para que adote medidas administrativas 

e para que seja modificada tal situação. Nesse sentido, o Conselho Tutelar 

estará desempenhando seu papel político de controle social. 
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2- Em razão de sua conduta. Isto é, quando a criança ou o 

adolescente é o próprio autor da violação, o qual poderá trazer dano para si ou 

para o outro.  Nesses casos, cabe ao Conselho Tutelar aplicar medidas de 

proteção previstas no Art. 101 do Estatuto. Aqui não estaremos aprofundando 

essa questão por não fazer parte da análise da pesquisa.     

 3 - Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. Nos 

deteremos nesse tópico como objeto a ser investigado, fazendo uma relação 

com a ação/omissão da sociedade e do Estado, já que ambos estão articulados, 

tanto, para garantia, quanto, para negação, ou não efetivação dos direitos  da 

criança e do adolescente. 

 O Estatuto diz que a criança e o adolescente têm que ter garantidos os 

direitos fundamentais e o Artigo 229 da Constituição que é dever dos pais ou 

responsáveis assistir, criar e educar os filhos. No entanto, nem sempre isso 

ocorre. Há pais ou responsáveis que, ao criarem seus filhos, agem de maneira 

que não garantem esses direitos, quando ausentes das responsabilidades, 

sendo omissos: com abuso de autoridade, com uso da violência, pelo abandono 

material ou intelectual, entre outros. Nestes casos, o Conselho Tutelar atende e 

aconselha as famílias para que as mesmas saibam como encaminhar suas 

demandas e solucionar seus problemas.  

O Estatuto prevê medidas de proteção prevista no Art. 101 quando, 

“verificada qualquer hipótese previstas no Art. 98, a autoridade competente 

poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas”: 

I – encaminhamento aos pais ou responsáveis, mediante termo de 

responsabilidade;  

II - orientação, apoio e encaminhamentos temporários; 
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III – matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento de ensino 

fundamental;  

IV – inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à 

criança e ao adolescente; 

V – requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico em 

regime hospitalar ou ambulatorial; 

VI – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxilio, orientação e 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 

VII – abrigo em entidades; 

VIII – colocação em família substituta. 

No entanto, encontramos um número significativo de casos em que a 

medida de proteção foi aplicada pelo Conselho Tutelar e descumprido pelos 

familiares, havendo a reincidência do caso e a advertência destes pelos 

conselheiros. Em outras palavras, quando os pais ou responsáveis deixam de 

cumprir as medidas de proteção estabelecidas no Estatuto e as obrigações 

previstas no artigo 229 da Constituição Federal, configura-se nova violação de 

direitos, podendo esses ser advertidos verbalmente ou por escrito, pelo 

Conselho Tutelar.  

A partir do entendimento que o Conselho Tutelar é o órgão responsável 

em garantir - através do Estatuto e das medidas de proteção - o direito da 

criança e do adolescente, investigaremos as ações pelas quais as famílias 

reincidem na violação, após serem aplicadas as medidas de proteção, fazendo 

uma relação com a ação/omissão da sociedade e do Estado. 
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2.3- Município de Camaragibe e o Conselho Tutelar da Criança e do 

Adolescente  
 

Camaragibe integra a Região Metropolitana do Recife – RMR, localizado 

a 16 Km da capital, faz ligação para o interior do Estado e enquadra-se, 

fitogeograficamente, na zona da mata Norte, através da rodovia PE- 05. 

Com uma população de 150.354 habitantes (estimativa do IBGE/2006) e 

densidade demográfica de 2.809,7 habitantes/ Km2, esse contingente 

populacional encontra-se distribuído em dois ambientes urbanos, marcados por 

realidades bem distintas, em relação às condições socioeconômicas, padrão de 

ocupação e adensamento. 

O primeiro ambiente, que corresponde à área central da cidade é 

marcado por um relevo extremamente acidentado e alta densidade 

populacional. De acordo com a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, 

mais de 80% da população encontra-se concentrada nessas áreas, que 

equivale à metade do território municipal. 

Tal adensamento populacional, característico das últimas décadas do 

século XX, decorreu do processo de ocupação da periferia da região 

metropolitana pelas populações advindas do meio rural do estado. O êxodo 

rural, na perspectiva de uma melhor oferta de trabalho no setor industrial, para 

a capital – Recife - um grande contingente humano, uma média de 21.82716 

imigrantes, em busca de possibilidades de adquirir moradia ou terrenos a 

preços mais acessíveis, passando a ocupar a periferia das cidades situadas no 

entorno do núcleo metropolitano. Observa-se então um intenso processo de 
                                                           
16 Fonte: Prefeitura Municipal de Camaragibe / SEPLAMA, 2006. 
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ocupação desordenada do solo urbano, principalmente nas áreas de morros, e 

baixos alagáveis. 

 A segunda realidade urbana é observada na zona norte da cidade – 

identificada como região de Aldeia, correspondente ao restante do território 

municipal. Nessa região, observa-se um processo de ocupação em transição 

entre o rural e o urbano, caracterizado pelas chácaras, sítios e condomínios 

residenciais horizontais de baixa densidade, com alto e médio padrões 

habitacionais. A população que ocupa essa área, na sua maioria, apresenta 

melhores condições socioeconômicas que na área central.  

No que se refere à potencialidade econômica, o município apóia –se 

fundamentalmente no comércio e serviços, representativo do total dos 

empreendimentos da cidade e caracterizado a vocação para o setor terciário. A 

cidade leva em conta dois tipos de indicadores econômicos: o que reflete a 

importância da atividade produtiva, geradora de renda e empregos 

provenientes da arrecadação do imposto de renda, e de empregos 

provenientes da arrecadação do ICMS. 

 

“Observa-se que nos últimos 20 anos o município vem apresentando 

uma crescente tendência a terceirização, com a transformação da 

sua base econômica, passando de industrial têxtil para o comércio e 

serviços” (SEPLAMA: 2006; 21).  

 

Apesar desses avanços, o setor produtivo não consegue absorver a mão 

de obra local, e o desemprego continua sendo a principal causa da pobreza da 

população. Como podemos observar no Perfil Municipal de Camaragibe, 

 

“Observando as variáveis de renda dos chefes de família sem 

rendimento e com rendimento até um salário mínimo no município, 
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destacou-se que grande parcela da população ainda se encontra 

abaixo da linha de pobreza, ou seja, em condição de miséria” 

(SEPLAMA: 2006; 19).  

 

É nesse contexto socioeconômico que a maioria das famílias se 

encontra, surgindo cada vez mais demanda para as políticas públicas: 

No setor de saúde constata-se, segundo Folheto de Comemoração dos 

25 Anos de Emancipação de Camaragibe, que existem na cidade 40 equipe do 

Programa de saúde da Família, 327 agentes de saúde, um Centro de saúde, 

dois Hospitais conveniados (Geral e José Alberto Maia- psiquiátrico, um 

laboratório, uma Maternidade, um Núcleo de Reabilitação, um Centro de 

Especialidade Odontológica, um Centro de Assistência à Saúde do Homem e 

da Mulher, um Centro de Atenção Psicossocial e um Centro de Atendimento 

Multiprofissional Infanto-juvenil - AMI.  

A área da educação encontra-se distribuída em: vinte e seis escolas 

municipais, vinte estaduais, sessenta e cinco particulares e dezenove 

entidades conveniadas entre Creches, Associações e Conselhos de 

Moradores.  

A assistência social, viabiliza e executa ações através do Sistema 

Único de Assistência Social  - SUAS, organizando os serviços em dois níveis: a 

Proteção Básica, previne situações de risco, fortalece os vínculos familiares e 

comunitários através do Programa de Atenção Integral a Família – PAIF 

desenvolvido pelos Centros de Referência da Assistência Social, localizados 

nas comunidades de Alberto Maia, Tabatinga e Vera Cruz; e a Proteção 

Especial, modalidade de atendimento da assistencial destinada as famílias e 

indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por 
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ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, 

uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio−educativas, 

situação de rua, de trabalho infantil, entre outras. O Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social – CREAS está situado no bairro do Timbi. 

Os conselhos setoriais representam a sociedade civil nas decisões 

referentes às políticas públicas municipais e estão constituídos pelos 

Conselhos de Educação, Saúde, Segurança, Direitos da Criança e do 

adolescente e de Assistência Social. 

Como percebemos o aumento da população, somada a situação de 

pobreza em que vive boa parcela das famílias, temos a crescente demanda por 

políticas públicas em todas as áreas, mas aqui, damos ênfase à política que se 

refere à criança e adolescente, por ser o objeto deste estudo. Sendo assim, 

situaremos o Conselho Tutelar em Camaragibe e em seguida suas demandas 

através da análise do Livro de Ocorrência e dos Processos. 

  

2.3.1- O Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de 

Camaragibe 

 O Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Camaragibe foi 

criado pela Lei Municipal nº 050/98 de 30 de outubro de 1998, passando a ser 

regido pelas normas desta lei em consonância com o artigo 227 da 

Constituição e com o Art. 134 da Lei Federal n º 8.069 de 13 de julho de 1990. 

Desde então, é encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos das 

crianças e adolescentes do município, através das medidas de proteção 

aplicadas pelos conselheiros. 
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Destacamos que este órgão não está subordinado diretamente a 

nenhuma outra organização, senão à lei do ECA. Em suas decisões, porém, 

mantém vínculos com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança 

e do Adolescente17 e com a Prefeitura Municipal de Camaragibe para sua 

existência administrativa, assim como deve estabelecer interlocução com a 

sociedade civil para o controle do fazer público. 

De acordo com o Art. 139 do ECA, o processo para a escolha dos 

membros do Conselho Tutelar é estabelecido em lei municipal e realizado sob 

a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, sob  a fiscalização do Ministério Público.  

O Conselho Tutelar de Camaragibe é composto de cinco membros, 

escolhidos pela sociedade civil para mandato de três anos, permitida mais uma 

reeleição. O horário de funcionamento ocupa os dois turnos do dia, manhã e 

tarde, além de plantões para atender queixas e denúncias urgentes em 

feriados. Os profissionais têm um horário certo para atender na sede de 

trabalho, um período equivalente há 6 horas por dia. Fora desse horário, vai se 

revezar com outros conselheiros para, em sua residência ou outro local onde 

esteja, ser acionado para emergências. Tais plantões são intensificados na 

semana do carnaval, feriado, que demanda maiores intervenções. 

Ressaltamos que o conselheiro tutelar compõe um órgão em que a 

autoridade é colegiada, cujas decisões são tomadas por consenso ou por 

maioria, e, embora cada família seja atendida por um conselheiro, dependendo 

da necessidade ou da gravidade da problemática as decisões são tomadas 
                                                           
17 Os Conselhos tem a função de garantir os princípios de participação da sociedade nos 
processos de decisão, definição e operacionalização das políticas públicas emanadas na 
Constituição (GOMES: 1999; 166).  
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coletivamente. E, portanto, ao receber uma denúncia o conselheiro terá as 

seguintes atribuições, especificadas pelo ECA: 

a. Expedir notificações em casos de sua competência; 

b. Atender crianças e adolescentes quando ameaçados e violados em seus 

direitos; 

c. Atender e “aconselhar” os pais ou responsável, nos casos em que 

crianças e adolescentes são ameaçados ou violados em seus direitos; 

d. Aplicar as medidas de proteção pertinentes e previstas no ECA; 

e. Promover a execução de suas decisões, requisitando serviços públicos; 

f. Encaminhar à justiça e ao Ministério Público os casos que a eles são 

pertinentes; 

g. Levar ao conhecimento do Ministério Público fatos que o Estatuto tenha 

como infração administrativa ou penal; 

h. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de crianças e adolescentes, 

quando necessário; 

i. Levar ao Ministério Público casos que demandam ações judiciais de 

perda ou suspensão do pátrio poder; 

j. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta 

orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente; 

Nesse sentido, podemos dizer que: o primeiro passo para intervenção é 

expedir a notificação, esta propõe convidar a família a comparecer na sede do 

Conselho Tutelar; em seguida, o conselheiro tutelar, atende com propósito de 

investigar os fatos (violações) ocorridos com a criança ou adolescente, em 
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busca de garantir seus direitos, caso estes estejam sendo violados e, 

finalmente “aconselha” e encaminha às famílias para que as mesmas saibam 

resolver seus problemas, sempre a favor de garantir os direitos de seus 

usuários. Para tanto, o conselheiro requisita os serviços públicos. Isso se faz 

através de uma correspondência oficial, em formulário específico para esse fim 

ou mesmo verbalmente ou ainda por telefone.  

 

2.3.2- Análise do Livro de Ocorrência e dos Processos de Violação de 

Direitos das Crianças e Adolescentes do Conselho Tutelar 
 

 

A sistematização dos dados da pesquisa qualitativa foi realizada 

através do estudo de casos, leitura de documentos, entrevistas, questionários, 

observação, e análise do discurso.  

Estes materiais contribuíram fundamentalmente para reflexão desse 

estudo e fez parte do corpus da pesquisa, como indica Bauer ao citar Bartes, “o 

corpus é uma coleção finita de materiais, determinada de antemão pelo 

analista, com (inevitável) arbitrariedade, e com a qual ele irá trabalhar” (APUD 

Bauer: 2005; 44).  

A partir do estudo de caso dos processos, constatou-se um aumento 

considerável no número de casos atendidos pelo órgão, durante os três anos 

estudados, podendo ser melhor visualizado no gráfico abaixo: 
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ATENDIMENTOS NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E 
 ADOLESCENTE DE CAMARAGIBE 

 

Fonte: Livro de Ocorrência do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Camaragibe. 
 
 
 

Em função desses dados, e considerando o total de casos atendidos 

nos anos compreendidos entre 2002 e 2004, de 1.037 casos, vejamos uma 

meta de 567 casos em que as violações dos direitos da criança e do 

adolescente foram cometidas pelas famílias, pelo Estado e sociedade e 470 

casos divididos entre violações de direitos cometidas pela conduta do 

adolescente e outros. 

A análise do Livro de Ocorrências revela dois tipos de atendimento dos 

conselheiros tutelares: o primeiro intervém nas violações de direitos da criança 

e do adolescente; e o segundo atua na prevenção dessas violações. 

Segundo o ECA, as violações de direitos ocorrem: 1- Pela ação, 

omissão ou abuso dos pais e/ou responsáveis; 2- Pela ação ou omissão da 

sociedade ou do Estado, e; 3- Em razão da conduta do adolescente. Para os 

“outros” casos atendidos, estão sendo tomadas medidas de prevenção para 

que o direito não seja violado.  

Vale acrescentar que os casos em que os direitos foram violados pelo 

adolescente e os outros casos não foram analisados em profundidade, pois os 
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mesmos não fazem parte dos objetivos deste estudo. Além disso, informamos 

que os casos considerados ‘outros’ são os atendimentos realizados pelos 

conselheiros dos quais não houve a violação de direitos e, portanto, não se 

enquadram no Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo casos 

que têm como objetivo aconselhar, acordar e encaminhar os responsáveis, a 

fim de prevenir violações de direitos. 

Durante o levantamento dos dados, observou-se um número significativo 

de processos não localizados no arquivo, ficando estes impossibilitados de 

serem manuseados, no entanto, os mesmos foram indentificados no Livro de 

Ocorrência, podendo dar suporte na identificação do autor da violação de 

direito. Na tabela a seguir apresentamos os casos não localizados: 

 

Processos 
não 

localizados 

Violação de direitos 
pais/responsáveis 

Violação de direitos 
pelos adolescentes 

e outros 

Total de 
processos não 

localizados 
 

2002 
 

11 
 

11 
 

22 
 

2003 
 

25 
 

31 
 

56 
 

2004 
 

 
48 

 
36 

 
84 

TABELA1: Fonte: Livro de Ocorrência do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de 

Camaragibe. 

 

Portanto, cresce o número de processos não localizados. Em números 

percentuais, no primeiro ano estudado (2002), 16% do total de atendimentos 

não foram localizados; no segundo ano (2003), estes totalizaram 13,5%; e no 
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último ano pesquisado (2004), 18% dos processos não foram localizados no 

arquivo.  

Para dar continuidade ao estudo, identificando os casos reincidentes em 

violação dos direitos de crianças e adolescentes, foi necessário verificar 

manualmente as pastas, por não existir um banco de dados informatizado. 

Embora exista um programa exclusivo para os Conselhos Tutelares, o Sistema 

de Informação para Infância e Adolescência (SIPIA), este não é alimentado 

periodicamente: assim sendo, não contém informações completas, necessárias 

para o estudo e, principalmente, para proposição de políticas públicas para 

infância e adolescência. 

Levando em consideração o que foi citado acima, os casos reincidentes 

puderam ser visualizados parcialmente através dos documentos (um a um) 

contidos nos processos, tais como: as notificações datadas em períodos 

diferentes, com as mesmas violações de direitos ou outras violações, 

atendimentos distanciados, relatórios, pareceres e ainda pelo conhecimento do 

caso (memória), através da atuação profissional. 

Nessa etapa da pesquisa, pôde-se superar a primeira dificuldade, ao 

substituir dados informatizados por procedimento manual, para identificação 

dos casos reincidentes. Outra dificuldade encontrada advém da não elaboração 

de conclusão em muito dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar, ou seja, 

este atende, aconselha e encaminha o caso, mas não os identifica no 

processo, com informações detalhadas do início ao fim do que foi aplicado ao 

caso, isto é, todo o percurso e procedimentos utilizados. Nesse sentido, em 

alguns casos, reincidentes podem não ter sido processados no estudo por 

motivo de falta de informações concretas. 
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O estudo permitiu visualizar um aumento no número de denúncias 

contra pais e responsáveis, assim como de reincidência em violações de 

direitos do ano de 2002 para o ano de 2003 e uma diminuição significativa 

destas denúncias com relação ao ano de 2004. Diante de tais expressões, dois 

fatores merecem destaque: o primeiro que o ano de 2004 foi o último ano da 

segunda gestão do Conselho Tutelar, sendo necessário o afastamento 

provisório dos conselheiros que optassem em concorrer à reeleição, sendo 

substituídos pelos seus respectivos suplentes; o segundo se deu por questões 

de força maior, havendo impossibilidade de continuar o mandato durante o 

período de licença maternidade. 

Levando em consideração as modificações no quadro de conselheiros 

com pouca experiência, a mudança da rotina do trabalho, e conseqüentemente, 

a forma de atuação do Conselho Tutelar, atrelado a pouca notificação e 

informação contida nos processos deste ano, consideramos que o baixo 

número de violações de direitos pelos pais e/ou responsáveis, pôde ter sido 

alterado. Por outro lado, em termos percentuais visualizamos um aumento da 

reincidência pela família, quando 88,8% dos casos atendidos e notificados nos 

arquivos do Conselho Tutelar no ano de 2004, voltaram a violar os direitos da 

criança e do adolescente.  

Terminada essa etapa da pesquisa, com levantamentos de dados 

quantitativos, demos prosseguimento à coleta do corpus, ou seja, aos seis 

casos selecionados. Para tal, utilizamos como fonte de apoio o uso dos 

processos e a análise exaustiva das informações. 

Os documentos mostraram que as denúncias chegam ao Conselho 

Tutelar por meio de instituições públicas (hospitais, postos de saúde da família, 
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creches, escolas e outros) e, principalmente, por indivíduos anônimos da 

sociedade civil, sabendo que estes muitas vezes não se identificam devido ao 

fato de conhecerem o violador de direitos e por quase sempre manterem uma 

relação de amizade ou de parentesco com os responsáveis pela violação de 

direito. 

Através do estudo de caso, percebe-se que a violação do direito da 

criança e do adolescente advém do âmbito familiar e que os responsáveis são 

autores da violação de direitos, seja por ação ou omissão diante dos fatos. 

Podemos exemplificar, dizendo: quando um pai pratica a violência e a mãe é 

omissa, não impedindo ou não denunciando o agressor, ambos os genitores 

estão violando os direitos da criança e do adolescente.  

Em busca de apreender os motivos pelos quais a família viola os direitos 

dos filhos, chegamos à seguinte conclusão dos casos analisados: tanto as 

condições materiais de existência, quanto as condições culturais interferem na 

ocorrência desse processo.  

 Nas primeiras, visualizadas através da análise da situação 

socioeconômica das famílias atendidas, observa-se que o desemprego é uma 

constante na maioria delas e a sobrevivência do grupo familiar é garantida à 

base do trabalho informal, de biscates esporádicos, ou ainda, dos benefícios do 

Governo Federal como o Programa Bolsa Família. Segundo Carvalho, 

 

“Nas famílias que vivem em condições de privações e pobreza, os 

pais têm dificuldades com a definição dos seus próprios papéis, e 

não conseguem proporcionar a orientação e o controle que ajudariam 

os filhos a dominarem a adolescência. A possibilidade de 

envolvimento com o crime, prostituição, drogas e alcoolismo é muito 

alta nesse grupo” (1994: 46). 
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 Ressaltamos que, em um estado de fragilidade e precariedade, torna-se 

difícil para essas famílias o desempenho de sua função primeira, ou seja, o 

cuidado e a proteção de seus membros, especialmente de suas crianças e 

adolescentes. 

 Szymasnki (2002) destaca que as famílias vão se organizando conforme 

as condições estruturais que se colocam, tendo invariavelmente um modelo de 

família em suas aspirações. A internalização da naturalização da família, seja 

nas práticas sociais, seja nos discursos, interfere e influencia as 

representações. 

Nas segundas, observada pelas atitudes e comportamentos das famílias, 

que, através de seus membros, tendem a expressar suas dificuldades por meio 

de inúmeras situações, tais como: uso de substâncias químicas, alcoolismo, 

dificuldades no relacionamento, além de fatores culturais e espirituais, que 

contribuem para elevação das violações de direitos.  

Dos estudos de casos analisados, constatou-se que os motivos da 

reincidência vão se agravando com passar do tempo, aumentando 

conseqüentemente o grau da violação de direitos. De modo geral, o Conselho 

Tutelar não consegue aplicar efetivamente as Medidas de Proteção: quer seja 

por falta do Estado, em não garantir trabalho e renda, ou pelos familiares não 

realizarem os procedimentos solicitados nas medidas aplicadas. Salientamos 

que a família possui pouco conhecimento da importância destas medidas, pois 

não consideram as violações de direitos como violências praticadas contra 

suas crianças e adolescentes, mas papéis que lhes são natos, de pai e mãe. 

Portanto, o Conselho Tutelar tem um grande desafio, que será reverter essa 

situação, como já mencionado no capítulo anterior.  
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Ante o exposto, consideramos algumas observações relevantes nos 

processos, e resolvemos indicar algumas questões para melhor visualizarmos 

a problemática, ou seja, a reincidência (quadros em Apêndice- 5). Vale 

ressaltar, que existe um formulário intitulado de “atitudes tomadas frente ao 

caso” – que tem como objetivo descrever os passos percorridos pela 

intervenção dos Conselheiros Tutelares, porém, em muitos casos, não se 

preenche completamente ou é inexistente de informação. No entanto, 

encontramos o registro das medidas de proteção aplicadas pelos conselheiros, 

observadas durante o estudo de caso dos processos.  

As reincidências em violações de direitos contra criança e adolescente 

buscam mostrar que a volta do caso se dá pelas mesmas violações ou por 

violações mais graves. Isto significa dizer que o Conselho Tutelar, embora 

tivesse feito um esforço para aplicar as medidas de proteção, não consegue 

efetivá-las. Por outro lado, o Estado (representado pelo município) não garante 

melhoria de vida de uma parcela da população, fazendo com que a criança e o 

adolescente sejam severamente violados em seus direitos, sem o mínimo para 

sobrevivência. 

Nesses termos, “todos” envolvidos contribuem direta ou indiretamente 

com a reincidência: 

O Poder Público – quando não garante condições mínimas de vida para 

sua população, quando isto é seu papel como gestor municipal. 

O Conselho Tutelar – quando deixa de controlar as ações do Estado e 

fiscalizar as políticas públicas, assim como realizar um trabalho educativo/ 

informativo com as famílias, fazendo com que estas sejam capazes de cumprir 

as medidas de proteção e garantir os direitos da criança e do adolescente. 
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A família – quando não cumpre com as medidas de proteção aplicadas 

pelo Conselho Tutelar. Vale ressaltar que a família é vítima da violência 

estrutural, isto é, não tem acesso às condições objetivas (educação, trabalho, 

renda e outros) que faz com que estas famílias em muitos casos não tenham 

como garantir os direitos básicos dos filhos, como por exemplo, a alimentação. 

Por outro lado, ouvimos os discursos sendo respaldados pela cultura da 

“relação de poder” dos pais sobre filhos, fazendo com que estes neguem os 

direitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

2.3.3- Contribuição do Serviço Social na Gestão do Conselho Tutelar 

da Criança e do Adolescente 
 

Em busca de um trabalho que efetivamente dê respostas às 

necessidades e garantias de diretos dos usuários e familiares, como 

profissional, levantamos alguns questionamentos em relação à atuação e às 

ações dos conselheiros, principalmente por achar que tais ações devem ser 

práticas democráticas, que definam prioridades, objetivos e metas em favor da 

criança e do adolescente. A dificuldade em descentralizar os serviços 

prestados pelo Conselho Tutelar, com os profissionais (equipe técnica) na 

organização administrativa, impossibilita compartilhar saberes que são 

necessários e fundamentais para qualidade dos serviços oferecidos pelo órgão. 

A gestão democrática da política de promoção e defesa dos direitos da 

criança e do adolescente deve ser um processo de partilha e divisão do poder 

político no qual é fundamental a participação dos usuários. No entanto, 



RODRIGUES, Roberta - CONSELHO TUTELAR, FAMÍLIA E ESTADO:  

 

 82

observou-se uma metodologia centralizada, constituída por: ações rotineiras, 

pontuais e isoladas.  

A proteção integral requer, diferentemente, além do cumprimento das 

competências, um processo democrático e participativo, com ações articuladas 

dentro da perspectiva de um novo modo do fazer público.  

Romper com as formas tradicionais de atendimento é pensar nas 

relações democráticas, através da atuação conjunta (conselheiros e equipe 

técnica), devendo ser pedagógica, informativa e democraticamente compelida 

a dialogar com a população na ação, na decisão e na avaliação dos serviços 

prestados. Essa nova dinâmica social definida pela institucionalização da 

participação popular na co-gestão das políticas públicas aparece no final dos 

anos de 1980 e início dos anos de 1990, como um contraponto à história das 

políticas sociais brasileiras. 

 Mas é preciso dinamizar as ações, sistematizar os atendimentos e 

informações a fim de nortear os procedimentos para garantir uma intervenção, 

a nível micro, de efetividade e com impactos produzidos na vida das crianças e 

adolescentes e seus familiares, refletindo numa melhor qualidade de vida dos 

mesmos. 

 As ações a nível micro são extremamente necessárias, para a 

efetivação do direito da criança e do adolescente, especialmente os 

atendimentos, aconselhamentos e aplicação das medidas de proteção, como já 

visto neste capítulo. Para tanto, o assistente social traz um questionamento e 

reflexão acerca do Art. 136 - II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

quando se refere ao “aconselhamento” aos pais e/ou responsáveis. 
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 O estudo mostra que aplicar a Lei (as medidas de proteção) e 

“aconselhar” a família, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

não efetiva o direito de todas as crianças e adolescentes, usuários do Conselho 

Tutelar, e, portanto faz-se necessário a superação do conceito “aconselhar”, 

por outro, que efetivamente garanta o direito, como o sugerido, a informação. 

 Aconselhar, segundo o dicionário Aurélio, significa “dar conselho, 

recomendar, sugerir”, o que de fato não significa o cumprimento das medidas 

de proteção pela família. O aconselhamento dado pelos conselheiros abre 

opção à família, quanto a seguir ou não a aplicabilidade das medidas de 

proteção, como ocorre com os casos reincidentes.  

 O conceito de informação, que até então não tínhamos dado atenção, 

ganha novo significado teórico para o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

objetivando responder à problemática da reincidência, podendo dar conta de 

garantir o direito da criança e do adolescente. 

 A informação, que enfatiza a sensibilização e a orientação, requer a 

interação dialógica entre o falar e o ouvir, resultando no conhecimento da 

família acerca dos direitos dos seus filhos, e assim levá-las ao cumprimento da 

medida de proteção e a efetivação desta. Isto significa dizer que a informação 

do conselheiro tutelar, para o conhecimento das famílias, é um ato de reflexão 

sobre a ação (violação), resultará em prevenção de novas violações de direitos 

e conseqüentemente a diminuição da reincidência no órgão. 

 Acrescentamos que, nos casos em que persistirem em reincidir, 

sugerimos um trabalho específico (reuniões, grupos socioeducativos) com as 

famílias reincidentes, a ser desenvolvido pela equipe técnica, buscando 

proporcionar mudanças. Em primeiro lugar, ao nível de conhecimento da lei e 
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dos direitos, pelos violadores; e em segundo lugar, pelas mudanças de atitudes 

dos mesmos, e, assim, aumentar a probabilidade de efetivação da medida de 

proteção.  

Em outras palavras, os efeitos das intervenções e os resultados 

alcançados devem considerar mudanças de comportamentos e atitudes das 

famílias com os usuários ou vice-versa, para assim termos soluções 

sustentáveis e evitar a ocorrência de reincidências dos casos, com as mesmas 

ou novas violações de direitos. 

Para tanto, os conselheiros não devem usar a burocracia acima da 

qualidade dos serviços, na medida em que não viabilizam espaço para os 

usuários, ou ainda pouca autonomia para equipe técnica trazerem inovações, 

sugestões e novas propostas. Nesse sentido, a falta de relação entre as ações 

de nível macro e micro e a não aliança entre os segmentos sociais e os 

profissionais pode constituir perda na qualidade dos serviços, além de não 

legitimar o verdadeiro sentido histórico do Conselho Tutelar, isto é, a 

participação popular na gestão e no controle. 

Tais questões geram conflitos que o assistente social encontra no campo 

de trabalho, podemos citar como exemplo: 

            A discordância entre a própria equipe de conselheiros: podendo ser 

observadas contradições geradas pelas várias visões sobre o mesmo objeto. 

Mesmo assim, dificulta a abertura por parte dos profissionais (equipe técnica) 

nas ações de suas “competências”, especificados no Art.136 do ECA, 

focalizando-os na intervenção técnica apenas nos atendimentos psicossociais. 

Em outras palavras, os conselheiros não compartilham decisões de caráter 

administrativo com os técnicos. Baseados nas atribuições de sua competência, 
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estes têm dificuldade de descentralizar os serviços, fazendo uma inversão do 

papel que lhe foi atribuído, podendo configurar como um dos limites para a 

eficiência da atuação. 

O assistente social é um profissional que tem procurado desenvolver seu 

papel num processo colaborativo, tornando relevante sua participação no 

andamento da organização, no planejamento e avaliação das ações. Nesse 

sentido, o profissional é demandado a atuar na identificação das necessidades 

sociais, trazendo perspectivas e desafios a serem alcançados.  

 

• Perspectivas - Consolidar o Serviço Social como canal de intermediação 

entre os/as usuários/as e o Conselho Tutelar para a identificação das 

demandas, discussão das dificuldades e resolução dos problemas, 

através do planejamento e avaliação dos atendimentos. 

 

•    Desafios – Fazer interpretar a intervenção do assistente social pelos 

conselheiros, pois os mesmos, quase sempre, não têm visão ampla das 

funções do assistente social. Isso torna um exercício contínuo para o 

profissional fazer reconhecer que é agente de transformação no âmbito 

da instituição, que viabiliza e luta para garantir o acesso da população a 

todos os níveis de atendimento. Assim, caminha para contribuir com a 

universalidade do direito e da cidadania. 

 

Nesse sentido, a ação do assistente social não está limitada ao campo 

de intervenção profissional, sendo também, uma prática que imprime 
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racionalidade e constrói conhecimento. Assim sendo, compreende um conjunto 

de ações e atividades desenvolvidas na área  pública,  objetivando suprir,  sanar  

ou prevenir18 as violações de direitos contra crianças e adolescentes, por meio 

de métodos e técnicas próprios às demandas17, para atender às reais 

necessidades dos usuários, buscando sua autonomia social.  

Desta maneira, a gestão democrática pressupõe fundamentalmente a 

descentralização das ações. Do contrário, a institucionalização dos Conselhos 

Tutelares significará a mera legitimação dos padrões autoritários, 

centralizadores, excludentes e clientelistas que caracterizam as relações 

historicamente travadas entre governo e povo, no Brasil.  

 

2.4- Procedimentos da Pesquisa 
 

Para analisar os objetivos pelos quais as famílias reincidem na violação 

de direitos da criança e adolescente, priorizamos realizar uma pesquisa 

qualitativa. Vale ressaltar, que “na pesquisa qualitativa não descartam a coleta 

de dados quantitativos, principalmente na etapa exploratória de campo ou nas 

etapas em que estes dados podem mostrar uma relação mais extensa entre 

fenômenos particulares”. (Chizzotte: 1995;84) 

                                                           
18 O assistente social pode contribuir com a prevenção de violação de direitos contra crianças e 
adolescentes, através da informação às famílias e algumas intervenções que fazem parte do 
cotidiano de seu trabalho no Conselho Tutelar, tais como: atendimentos, palestras, reuniões em 
escolas, Conselhos de Direitos, entrevistas ao jornal Municipal etc.  
 
17 As demandas são requisições técnico-operativas que, através do mercado de trabalho, 
incorporam as exigências dos sujeitos demandantes. Comportam uma verdadeira teleologia 
dos requisitantes a respeito das modalidades de atendimento de suas necessidades (MOTA 
(org): 2000; 25). 
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A abordagem quantitativa procedeu pela observação do registro 

numérico dos casos em que a medida de proteção foi aplicada aos pais ou 

responsáveis e resultou em reincidência, assim como pelo levantamento dos  

dados estatísticos a respeito das violações de direito, por ação ou omissão da 

sociedade e do Estado, conforme o  art. 98 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

De outra parte a análise qualitativa permitiu a identificação dos fatos, 

pelo “desvelamento do sentido social que os indivíduos constróem em suas 

interações cotidianas” (Chizzotte: 1995; 80) através de estudo de casos: 

questionários, entrevistas e observação. 

O questionário buscou colher informações sobre as características das 

famílias reincidentes, tais como: sexo, raça, estado civil, religião, número de 

filhos, escolaridade, condição econômica, tipo de moradia e situação familiar, 

possibilitando medir e agrupar as variáveis e, portanto contribuir com a análise 

das questões objetivas. (Apêndice - 1) 

Escolhemos a entrevista dirigida, com um roteiro pré-estabelecido, 

envolvendo questões como: perfil socioeconômico, aspectos relacionados  ao 

comportamento das famílias, sua percepção acerca dos direitos da criança e 

do adolescente, a importância da medida de proteção, o porquê do não 

cumprimento destas medidas etc, quais as responsabilidades do Estado e 

sociedade civil na garantia dos direitos e outros. (Apêndice - 2) 

 Para tanto, nos serviremos das orientações de CHIZZOTTI, que definiu 

a entrevista dirigida como “um tipo de comunicação entre um pesquisador que 

pretende colher informações sobre fenômenos e indivíduos que detenham 

essas informações e possam emiti-las. As informações colhidas sobre fatos e 
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opiniões devem construir-se em indicadores de variáveis que se pretende 

explicar os objetivos definidos, são uma estratégia de trabalho” (1998: 57). 

Diante do exposto, e por considerar que a violação de direitos da criança 

e do adolescente ocorre em duas condições, as objetivas e subjetivas, 

priorizamos os fatos que de algum modo repercutem na vida do pesquisado, 

para assim estuda-lo em sua profundidade, levando em consideração os 

aspectos cultural e estrutural.  

Martinelli contribui ao dizer que, “conhecer o modo de vida do sujeito 

pressupõe o conhecimento da sua experiência social (...) a partir dos 

significados que por ele lhe são atribuídos” (1992; 23). E acrescenta, “não 

desconectamos esse sujeito da sua estrutura, buscamos entender os fatos, a 

partir da interpretação que se faz dos mesmos em sua vivência cotidiana” 

(Martinelli: 1999; 22). 

Ambas condições se relacionam quando indicam fatores que contribuem 

para a violação de direitos da criança e do adolescente. Daí a escolha pela 

abordagem qualitativa por “partir do fundamento que há uma relação dinâmica 

entre o sujeito e o objeto, um vinculo indissociável entre o mundo objetivo e 

subjetivo” (Chizzotti: 1995; 79). 

 Para execução ou prosseguimento da metodologia nos valemos da 

observação direta, obtida por meio do contato direto do pesquisador com o 

fenômeno observado, elemento fundamental para pesquisa. Sua importância 

torna-se fundamental a partir dos resumos descritivos das observações, que 

segundo Chizzotti, “deve conter todas as informações sobre as técnicas, os 

dados, o desenrolar do cotidiano da pesquisa, as reflexões de campo e as 

situações vividas (percepções, hesitações, conflitos, empatias etc.)”. A 
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utilização desse instrumento permitirá a observação da realidade e contribuirá 

para interpretação dos resultados. 

 Optamos pela realização do estudo de caso, por ser segundo Chizzotti,  

 
“Uma caracterização abrangente para designar uma diversidade de 

pesquisas que coletam e registram dados de um caso particular ou 

de vários casos a fim de organizar um relatório ordenado e crítico de 

uma experiência, ou avaliá-la analiticamente, objetivando tomar 

decisões ou propor uma ação transformadora”. Além disso, o estudo 

de caso deve ser entendido como: “um marco de referência de 

complexas condições socioculturais que envolvem uma situação, e 

tanto retrata uma realidade quanto revela a multiplicidade de 

aspectos globais, presentes em uma dada situação”. (1998:102) 

 

O estudo de caráter aprofundado e de detalhamento baseou-se na 

análise de seis casos com familiares que reincidiram na violação de direitos da 

criança e do adolescente. Consideramos os autores Bauer e Aarts, quando diz 

em que, “o corpus é um princípio alternativo de coleta de dados, (...) utilizado 

para tipificar atributos desconhecidos, (...) a construção de um corpus, garante 

a eficiência que se ganha na seleção de algum material para caracterizar o 

todo” (2005; 39 - 40). 

 Nesses termos, baseados nos objetivos da pesquisa e no conhecimento 

prévio dos casos, através do estudo de caso dos processos referentes aos 

anos estudados (2002 a 2004), do questionário, da entrevista, da observação e 

do referencial teórico, é que construímos o corpus da pesquisa. Como sugere 

Maria Lúcia Martinelli,  

“Como não estamos procurando medidas estatísticas, mas sim 

tratando de nos aproximar de significados, de vivências, não 

trabalhamos com amostras aleatórias, ao contrário, temos a 
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possibilidade de compor intencionalmente o grupo de sujeitos com os 

quais vamos realizar nossa pesquisa” (1999; 24). 

 

 Diante dessa afirmação, o corpus foi selecionado cuidadosamente, 

considerando os pontos em comum, mas principalmente suas especificidades, 

tais como: 

 

- Famílias atendidas no Conselho Tutelar nos anos entre 2002 e 2004, 

que reincidiram em violações de direitos; 

- Casos em que as medidas de proteção foram aplicadas por falta, 

omissão ou abuso dos pais e responsável ou pela sociedade e 

Estado; 

- Maior número de reincidências das famílias, ou seja, de voltas 

consecutivas ao Conselho Tutelar; 

- Estabelecimento das diferenças e gravidade de problemáticas; 

- Sexos masculinos e femininos, pela diferença ideológica em seus 

papéis; 

- Processos que absorvam os três anos que a pesquisa se propôs; 

 

Após a construção do corpus da pesquisa, podemos avançar com a 

preparação do questionário e da entrevista. No primeiro momento, foi pensado 

nas questões que deveriam compor o roteiro, levando em consideração o 

referencial teórico e os objetivos propostos. No segundo momento, realizar o 

pré- teste buscando: 

 

1- Verificar se o questionário e a entrevista respondem às questões que 

envolvem o objetivo da pesquisa; 
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2- Fazer as reformulações a partir da necessidade apresentada; 

3- Proceder às primeiras análises dos dados apreendidos verificando 

seus resultados.   

 

Após sair do campo, optamos por fazer as anotações do estudo de caso 

no diário de campo, ou seja, anotar os gestos, expressões, sentimentos e 

informações percebidas durante o processo da pesquisa, conforme expressa 

Suely Ferreira Deslandes:  

 

“É um instrumento ao qual recorremos em qualquer momento da 

rotina do trabalho que estamos realizando (...) nele diariamente 

podemos colocar nossas percepções, angústias, questionamentos e 

informações que não são obtidas através da utilização de outras 

técnicas” (1994; 63). 

 

Para analisar os dados, utilizamos o estudo de caso no Conselho Tutelar 

e a análise do discurso19 das entrevistas com as famílias, a partir da relação 

entre a objetividade e a subjetividade, por compreender que “nem só o objeto 

determina o seu significado, nem apenas o sujeito imprime significado ao 

objeto. É na relação entre o sujeito e o objeto que se produz o sentido” 

(AMARAL: 2005; 52). 

Assim sendo, concordamos com a afirmação de Maria Virgínia Borges 

Amaral ao dizer que “o sentido da palavra é produzido no encontro com a 

realidade efetiva com as circunstâncias da situação social. O discurso é a 

                                                           
19 Baseado- se em BAKTIN, Amaral teoriza a análise do discurso dizendo que “o discurso é produzido 
em determinado momento histórico social: é tecido por ‘milhares de fios ideológicos’ e responde às 
necessidades postas nas relações entre os homens para a produção e reprodução de sua existência em 
sociedade. O discurso é uma materialização das formações ideológicas; é, por isso, o espaço por 
excelência de expressão da palavra; a instância em que a palavra cumpre sua função, manifestando-se 
como produto das relações e das forças sociais.” (AMARAL: 2005; 27-28) 
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instância em que se realiza esse encontro, possibilitando à palavra ‘fazer 

sentido’” (AMARAL: 2005; 28). Dando continuidade ao pensamento da autora, 

as palavras são determinadas pelas posições ideológicas que estão em jogo no 

processo sócio-histórico (AMARAL: 2005; 28). Isto significa dizer que o 

discurso se dá entre ‘sujeitos falantes’ e o meio social. 

Nesse sentido, nos baseamos nos três conceitos propostos por Amaral, 

a qual considerou fundamental para o processo de análise do discurso: 1- 

Formação ideológica; 2- Formação discursiva; 3- Interdiscurso. 

Como a noção de ideologia20 assume um conteúdo constituído por um 

conjunto de crenças, valores, normas, motivações de pessoas e coletividade. 

Sua função é a produção, reprodução e transformação das experiências, 

levando em conta a realidade histórica e social, pois é essa realidade que torna 

compreensíveis as idéias elaboradas. E é nesta relação entre as idéias e o real 

que são formados o padrão ético e moral, do qual estruturamos nossos desejos 

e determinamos nossa subjetividade.  

Sobre a formação discursiva, entendemos que o aparelho de reprodução 

ideológico da sociedade leva o indivíduo à percepção distorcida da realidade. 

Em outras palavras, aqueles que mantêm o controle dos meios de produção 

utilizam-se da ideologia para impor seus interesses. De acordo com AMARAL,  

 
“Cada formação ideológica que, historicamente, surge na 

sociedade tem como seus principais componentes uma ou mais 

formações discursivas21, que veiculam as idéias, que definem o 

                                                           
20 “Ideologia é aqui concebida como um processo de produção das formas de representação, das idéias e 
valores que constituem o fundamento operacional de uma prática específica, mobilizando e conferindo 
um caráter ético e político a essa prática. (...) a ideologia se define como uma instância determinada no 
processo histórico-social de uma dada formação social” (AMARAL; 2005; 41-2).   
21 “As formações discursivas, por serem formas em que as formações ideológicas se manifestam e podem 
concretizar-se enquanto função social, estão em permanente movimento, em contínuo processo de 
reconfiguração, aproximando ou distanciando ou sentidos que se propõem seja veiculados em uma dada 
conjuntura, para a manutenção da sua ordem ou para sua ruptura” (AMARAL: 2005; 45). 
 



RODRIGUES, Roberta - CONSELHO TUTELAR, FAMÍLIA E ESTADO:  

 

 93

que é ou não é permitido dizer em uma dada realidade, para que 

determinados interesses sejam alcançados; sejam interesses de 

manutenção ou de transformação dessa realidade” (2005; 43).  

 

Portanto a ideologia está entrelaçada nas relações econômicas dos meios de 

produção e, ainda nas relações de produção de classe. 

O interdiscurso22 é a construção anterior da ideologia e do discurso que 

dão sentido às idéias de um determinado período histórico. Isto é, “o já 

existente, o dizível, que é exterior ao sujeito do discurso (memória histórica)” 

(AMARAL: 2005; 47). Portanto, é através do que já foi construído e dito, que os 

sujeitos expressam interesses e decisões pelo discurso. O discurso é, como 

expressa Amaral,  

 

“A síntese de muitas determinações, uma unidade da diversidade, 

não é então simplesmente, a manifestação da língua, enquanto 

um sistema de regras que impõe uma seqüência ordenada a um 

conjunto de palavras até então dispersas” (AMARAL: 2005; 51). 

 

Assim, perseguimos com os procedimentos da pesquisa, por  

entendermos que esta é, ”prática social reflexiva e crítica” (CORDEIRO e 

CARDONA: 2006; 10) compõem, além dos procedimentos teóricos 

metodológicos, as implicações éticas e políticas. É o que identificam 

CORDEIRO e CARDONA na afirmação seguinte,  

 

“Neste debate, as conseqüências são de diferentes ordens, e não 

se resumem só a questões metodológicas. Os (as) pesquisadores 

(as) estão chamados a responder sobre as configurações de 

                                                           
22 “O interdiscurso incorpora elementos do pré-construído e regula a possibilidade dos sentidos do 
enunciado; não permite que se perca o efeito referencial do enunciado, a sua objetividade” (AMARAL: 
2005; 50). 
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poder e os compromissos éticos e políticos que orientam as 

pesquisas, ou seja, quem pesquisa e escreve/fala, para quem, em 

que circunstâncias e com que finalidade” (2006; 10). 

 

 

2.4.1- Princípios Éticos 

 De acordo com o Código de Ética do Serviço Social, o profissional 

deverá fornecer informações da pesquisa desenvolvida e suas conclusões, 

resguardando o sigilo profissional. Portanto, desde o inicio da pesquisa de 

campo, com o processo de comunicação com os interlocutores, sua 

autorização para o estudo, nos baseamos nos princípios éticos. 

Nesse sentido, os participantes foram informados do protocolo de 

pesquisa (caráter das perguntas) e suficientemente esclarecido acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados ao estudo, 

conforme os princípios éticos e constitucionais. Estando o entrevistado (a) livre 

para retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo, e, ainda assim, receber os benefícios da pesquisa. (Apêndice - 3) 

Os indicadores de qualidade, alcançada pela fidedignidade e validade do 

estudo, se deram pelo mesmo procedimento em todas as entrevistas, usando 

critérios como: variáveis definidas, teste, (não foi necessário o 

redirecionamento da entrevista), sigilo do pesquisador, gravação e conversa 

informal com o entrevistado, transcrição das informações em sua totalidade e 

interpretação dos resultados a partir da analise do discurso das entrevistas.  

Baseando-se nos princípios éticos e na busca de preservar o 

“anonimato” dos estudos de casos múltiplos, seguimos as orientações de Yin, 
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“Evitar elaborar qualquer relatório de caso único e compor 

somente análises cruzadas. Essa última situação seria, grosso 

modo, paralela ao procedimento adotado em levantamentos, nos 

quais as respostas individuais de cada um não são reveladas e 

nos quais o único relatório publicado trata das evidências em 

conjunto (Yin: 2005; 189).  

  

Fez parte desse processo ético o retorno da pesquisa aos entrevistados 

e aos conselheiros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de 

Camaragibe. Para tal, a dissertação com a reflexão teórica e crítica do 

problema investigado será apresentada através de uma reunião no órgão. De 

acordo com o Código de Ética devemos “devolver as informações e pesquisas 

aos usuários, no sentido de que estes possam usá-los para o fortalecimento 

dos seus interesses” (2003; 67). 

Destacamos, que este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, conforme Resolução 170/06. 

(Apêndice- 4) 

 

 2.4..2- Princípios Políticos   

 

O Conselho Tutelar é um órgão da sociedade civil, e como tal, está 

inserido no projeto de sociedade. Responsável pela garantia dos direitos da 

criança e do adolescente encontra limites e possibilidades, para dar respostas 

às problemáticas do seu cotidiano. 

Durante a intervenção profissional, no período compreendido de três 

anos e cinco meses, abriu possibilidade ímpar de refletir e questionar do ponto 
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de vista político a atuação dos conselheiros tutelares. Este fato trouxe 

implicações positivas, pois o contato direto proporcionou, a todo momento, 

fonte de informações que deram subsídio a uma análise critica, isto é, diferente 

do discurso institucional legitimado, para contribuir com práticas que viabilizem 

a emancipação da sociedade, através de novos indicadores de ação que 

possibilitam mudanças. 

O estudo trouxe dimensões políticas ao se preocupar com o 

diálogo/informação, a cidadania, a ética, a descentralização, a democratização 

e a participação popular, conceitos e princípios emancipatórios, que buscam a 

transformação social. Além de permitir condições aos sujeitos envolvidos falar 

suas experiências e questionar a realidade. 

Desse modo, o compromisso da pesquisa propôs ir além da 

compreensão teórica da problemática, com a comunicação do trabalho em 

congressos, artigos e debates; mas também, contribuir com uma sociedade 

emancipada. Conforme explicitado por Spink, 

 

“Fazer ciência é uma prática social e, como em qualquer forma de 

sociabilidade, seu sucesso e legitimação estão intrinsecamente 

associados à possibilidade de comunicação de seus resultados. A 

comunicação, em ciência, implica a apresentação do acervo de 

informações com os quais estamos lidando, dos passos da análise 

e da interpretação a que chegamos” (Spink: 1999; 93-4).  
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3.1 - A Trajetória Histórica da Família 
 
 

Para compreendermos a família na contemporaneidade, devemos 

primeiro identificá-la como uma instituição social, que vem se desenvolvendo 

historicamente de uma forma dinâmica, apresentando avanços e dificuldades 

nas diversas conjunturas. 

De acordo com Guerra, baseando-se nas considerações dos autores 

ingleses Young e Willmot, e na família inglesa, a história da família pode ser 

relatada em três estágios. No primeiro, a família era antes de tudo base de 

produção, não havendo distinção entre o público e o privado. O segundo 

estágio define-se pela ruptura advinda da revolução industrial do século XVIII 

quando a família deixa de ser unidade econômica, tornando-se lugar de 

afetividade e de atenção à infância, refletindo uma nova maneira de levar a 

vida cotidiana, separando-se do espaço público para o isolamento da vida 

privada (Guerra, 1997: 64). O terceiro se dá no século XX, em torno da função 

de consumo, quando ”a família não produz apenas para sobrevivência, mas 

compra do mercado o que supre as necessidades de cada membro. Entrada de 

dinheiro e saída de gastos” (Guerra: 1997; 65). 

Seguindo as considerações do historiador francês Ariès, por meio da 

iconografia do Antigo Regime, faremos uma breve descrição da família nuclear 

e sua evolução. 

  Na Idade Média, a rua surge nos calendários, “esta era um lugar onde se 

praticavam ofícios, a vida profissional, as conversas, os espetáculos e os 

jogos” (Áries: 1979; 198). Nessa época, não se descrevia a vida privada, pois a 

rua era um cenário de trabalho e das relações sociais. A família aparecia como 
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unidade de produção, todos trabalhavam publicamente e as relações afetivas 

se davam entre homens, mulheres, crianças, idosos, amigos, não havendo 

privacidade da vida familiar.         

No século XV, as famílias demonstravam pouca afeição pelas crianças. 

Estas ficavam em casa até os sete ou nove anos e depois eram levadas a fazer 

serviços domésticos pesados nas casas de outras pessoas, sendo 

consideradas aprendizes. Os ingleses reconheciam que as crianças de outras 

famílias iriam satisfazer melhor suas necessidades, pois seus filhos não teriam 

o mesmo desempenho, e assim, podiam aprender mais facilmente as normas e 

as boas maneiras.  Como afirma Ariès, 

 

“O serviço doméstico se confundia com aprendizagem, como forma 

muito comum de educação. Era através do serviço doméstico que o 

mestre transmitia a uma criança, não seu filho, mas o filho de outro 

homem a bagagem de conhecimentos, a experiência prática e o valor 

humano que pudesse possuir” (1979: 228). 
 

 Havia, no século XVII, duas idéias de laços consangüíneos: no primeiro 

caso, era considerada a linhagem, ou seja, compreendia todos os membros 

descendentes que viviam juntos (pais, filhos, tios, sobrinhos etc.); no outro, a 

família restrita ao casal e a prole, podendo ser comparada à família nuclear 

moderna (marido, esposa e filhos). No entanto, a linhagem foi enfraquecendo 

com o passar do tempo, abrindo espaços para o segundo grupo, o que deu 

origem às teorias do século XIX da família patriarcal. 

 Essas modificações na concepção de família trouxeram mudanças para 

a mulher, passando esta, a partir do século XVI, a ser considerada como: 
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“submissa e incapaz de agir por conta própria”. A partir de então, todos os seus 

atos terão que ser autorizados pelo marido ou pela justiça. 

Enquanto enfraqueciam os laços da linhagem, a autoridade do marido 

dentro de casa tornava-se maior e a mulher e os filhos se submetiam a ele mais 

estritamente. 

No entanto, a partir do século XVII, Ariès identifica uma forte modificação 

na família, com a necessidade da educação formal. Nesse sentido, a escola 

passa a ser um instrumento de aprendizagem social, o que impulsionou um 

momento de ida das crianças de volta para casa, resultando em maiores 

sentimentos e aproximação dos pais em relação aos filhos. 

Entretanto, a escolarização não atingiu todas as crianças, em particular, 

as meninas que, em sua maioria, continuavam a ser educadas pelos antigos 

costumes, até o inicio do século XIX. As crianças do sexo feminino aprendiam 

a ler e escrever pelos antigos manuais de civilidade23, o que prova que a escola 

não tinha absorvido todas as funções de transmissão do conhecimento. 

Nesse sentido, “a família era considerada uma realidade moral e social, 

mais do que sentimental. Essa mudança de sentimentos ocorre de forma lenta 

e gradual” (Áries: 1979; 231). 

No século XVIII, a família cada vez mais foi se limitando ao espaço 

privado, e o espaço da casa passou a ser proteção contra o mundo, contendo 

independência dos cômodos, chamada: “casa moderna”. De acordo com Ariès, 

“a reorganização da casa deixou um espaço maior para a  intimidade, o que  foi  

preenchida por uma família reduzida”.  Com referência em Reis,  

 

                                                           
23 “O tratado de civilidade não era um livro escolar, mas satisfazia uma necessidade de 
educação mais rigorosa, transmitia regras de condutas não escolares, associado ao ensino das 
crianças pequenas em suas primeiras lições de leituras e escrita” (Áries, 1979: 247). 



RODRIGUES, Roberta - CONSELHO TUTELAR, FAMÍLIA E ESTADO:  

 

 101

“A família burguesa, nascida na Europa nos meados do século XVIII, 

rompeu com os modelos familiares vigentes e criou novos padrões 

de relações familiares, o fechamento em si mesma. Esse isolamento 

marcou uma clara separação entre a residência e o local de trabalho, 

ou seja entre a vida pública e a privada (..), o lar passou a ser o 

espaço exclusivo da vida emocional, no qual a mulher passaria sua 

vida em reclusão, além de uma rigorosa divisão de papéis sexuais. O 

marido passou a ser o provedor material da casa e a autoridade 

dominante (...)” (1991; 109). 

 

A família moderna tinha preocupação com a identidade e intimidade de 

seus membros, a mulher ficou responsável pela vida doméstica, pela 

organização da casa e a educação dos filhos. Nesta época, o aleitamento 

materno e a educação das crianças passaram a ser valorizados no meio 

familiar e estavam relacionados ao envolvimento emocional. Portanto, a mulher 

deveria ser a “mãe perfeita” para que os filhos o fossem também.   

 

 

3.2 – A Família no Brasil 
 

Tal processo se passou na Europa. No Brasil colonial, a família era uma 

organização fundamental, a qual desempenhava duas funções primordiais: a 

função econômica e a função política. Com o domínio dos portugueses, as 

famílias foram perdendo suas próprias maneiras de viver para incorporar novos 

padrões culturais impostos por esses invasores, que trataram de “destruir” tudo 

que fosse contrário a sua cultura e religiosidade. E, gradativamente o trabalho 

dos índios foi substituído pela mão-de-obra escrava, devido às vantagens do 

africano no que se refere ao esforço agrário.  
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Assim, a formação social da família brasileira foi marcada pelos padrões 

culturais e religiosos dos portugueses, e nesse sentido, “perde o indígena a 

capacidade de desenvolver-se automaticamente tanto quanto a de elevar-se de 

repente, por imitação natural ou forçada, aos padrões que lhe propõe o 

imperialismo colonizador” (Freyre: 2006; 177).   

De acordo com Gilberto Freyre, nos engenhos de cana-de-açúcar dos 

séculos XVI e XVII, havia uma estrutura doméstica patriarcal, fundada na 

autoridade do homem, que era, ao mesmo tempo, dono do poder econômico e 

do poder político. Os casamentos eram realizados por conveniências, entre 

parentes ou pessoas do mesmo grupo econômico, isto para manter o padrão 

social, não dividir a riqueza e efetivar as alianças. Nessa época os casamentos 

eram escolhidos pelos pais e desses matrimônios geravam muitas vezes a 

infelicidade da mulher. 

 “As meninas criadas em ambiente rigorosamente patriarcal, estas 

viveram sob a mais dura tirania dos pais – depois substituídas pela tirania dos 

maridos” (Freyre: 2006; 510). Se por um lado existia o controle da sexualidade 

feminina, por outro lado, a sexualidade masculina era exercida naturalmente. 

Através dessa estrutura opressiva a mulher foi submissa ao marido, a 

quem tratava como “Senhor”. Por outro lado, tinha ajuda das escravas, as 

quais faziam companhia, realizava os serviços domésticos, cuidava da cozinha 

e das crianças. Os filhos das sinhá- moças cresciam junto dos filhos das 

escravas, tornando-se objeto24 de seus caprichos. Portanto, 

  

                                                           
24 “Nas brincadeiras, muitas vezes brutas, dos filhos dos senhores de engenho, os moleques 
serviam para tudo: eram bois de carro, eram cavalos de montaria, eram bestas de almanjarras, 
eram burros de liteiras e de cargas as mais pesadas. Mas principalmente cavalos de carro” 
(Freyre: 2006; 421).   
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“A família patriarcal era um extenso grupo composto pelo núcleo 

conjugal e sua prole legítima, ao qual se incorporavam parentes, 

afilhados, agregados, escravos e até mesmo concubinas e 

bastardos, todos abrigados sob o mesmo teto, na casa grande ou na 

senzala” (Bruschini: 1997; 68).  

 

Sendo assim, o modelo de família patriarcal influencia na organização 

da família brasileira, deixando marcas da relação de poder e do preconceito 

contra a mulher, negros, crianças e adolescentes.  

Com as transformações ocorridas no século XIX, a urbanização e o 

início da industrialização trazem mudanças significativas para a família. Esta 

vai perdendo as funções econômicas e políticas, passando a ter atribuições de 

procriação.  

No século XX, a mulher ingressa no mercado de trabalho e os 

casamentos começam a ser realizados por interesses individuais, passando a 

educação a fazer parte da vida doméstica das mulheres, fato que se refletiu na 

educação dos filhos. Todas essas mudanças alteram profundamente os papéis 

de gênero e a estrutura familiar (Guerra: 2001).  

Diante desse novo contexto, a família passa por um processo de 

evolução dentro da própria estrutura. Assim, identificamos alguns fatores que 

contribuíram para tais modificações:  

1- As mudanças estruturais na realidade política e econômica do país, 

com a expansão do capitalismo no final da década de 1960, ampliando o 

trabalho feminino no mercado de trabalho. Vale ressaltar, que a participação da 

mulher na produção social, ocorre desde a década de 20 com a 

industrialização e não se define apenas pelas condições de mercado, mas pela 
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sua posição na família, como filha, esposa e mãe, assumindo uma dupla 

jornada, no espaço privado e no espaço público.  

2- A concepção de direitos entre homens e mulheres – os papéis 

estabelecidos tendem a se modificar não só no lar, mas também no trabalho, 

na rua e em outras atividades. Esses avanços devem-se aos questionamentos 

e críticas dos movimentos feministas. De acordo com Guerra, os estudos sobre 

a mulher levaram á constatação de um único e possível caminho de libertação 

da mulher que seria: o trabalho fora de casa, a independência financeira, a 

negação das referências domésticas, maternais e familiares, marca da 

condição feminina (1997; 73). 

3- A queda da taxa de fecundidade - devido ao acesso aos meios 

contraceptivos nos anos 1970, tanto pelas reivindicações feministas, quanto 

pela pressão do capital industrial que estabelecia sutis mecanismos de 

incentivo à redução da natalidade. 

É nessa conjuntura de mudança do século passado, ou seja, dos fatores 

estruturais, da concepção de direitos na perspectiva de gênero, do ingresso da 

mulher no mercado de trabalho, que se dão as alterações na organização 

familiar, e conseqüentemente na sua composição, com o aumento de 

separações, divórcios, crescimento de famílias chefiadas por um dos cônjuges 

ou parceiros e pela diversidade na sua organização.  

Neste sentido, queremos ressaltar que toda esta transformação 

demandou novos papeis familiares que dificultaram na educação dos filhos, 

seja pela presença ou ausência dos pais no apoio e orientação, ou ainda nos 

cuidados e responsabilidades dedicados a eles anteriormente. Podemos citar 

como exemplo: a necessidade da mulher buscar o sustento da família fora do 
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ambiente doméstico25, abrangendo as atribuições e responsabilidades da casa, 

das crianças e adolescentes a outros componentes como: pais, padrastos, 

avós, tios, vizinhos filhos mais velhos, ou ainda a terceiros.  

No próximo item, continuarei a discorrer sobre as mudanças na família 

contemporânea e seus rebatimentos nas relações internas, aproximando do 

conceito de família reincidente. 

  

3.3- A Família na Contemporaneidade  

 Levando em consideração as significativas mudanças no meio familiar, o 

modelo nuclear “idealizado” composto por pai, mãe e filhos, vem se 

modificando. Este modelo não corresponde à realidade, “as famílias vivem hoje 

a era de famílias monoparentais, a troca de companheiros(as), a negação do 

próprio casamento, a revolução sexual, a revolução feminina” (Brant: 2003). 

Essas transformações não devem ser encaradas de forma negativa, 

nem devem ser consideradas como criadoras de famílias “desestruturadas”. 

Porém, essa reorganização pode causar problemas ou apresentar soluções por 

meio das possibilidades de emancipação das formas tradicionais das relações 

de poder.  

Diante de tais considerações, faz-se necessário expor algumas 

considerações conceituais sobre a família. 

De acordo com Guerra, a família pode ser conceituada por vários meios 

significativos: “como unidade de reprodução social, o que inclui a reprodução 

biológica e a produção de uso e consumo; como unidade de relações sociais,  

                                                           
25 Este é um fato entre tantos outros que pode compor uma nova ordem na relação familiar, 
que pode ou não gerar conflitos e violências. 
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os hábitos, valores e padrões de comportamento são transmitidos; unidade de 

socialização e de reprodução ideológica, sendo identificação e referência 

afetivas dos familiares; e, por fim, como espaço de convivência, troca de 

informações entre os membros para tomada de decisões (...)” (2001: 77). 

Ao analisar a família, Szymanski indica 

  

“que o mundo familiar mostra-se uma variedade de formas de 

organizações, com crenças, valores e práticas desenvolvidas na busca 

de soluções para as vicissitudes que a vida vai trazendo. Desconsiderar 

isso é ter a vã pretensão de colocar essa multiplicidade de 

manifestações sob a camisa-de-força de uma única forma de 

emocionar, interpretar, comunicar” (2003; 27).  

 

Cynthia Sarti contribui, definindo família em torno da moral, que tem 

como referência uma rede de obrigações dentro das relações sociais e da 

afirmação de valores: “são da família aqueles com quem se pode contar, isto 

quer dizer, aqueles que retribuem ao que se dá, aqueles, portanto, para com 

quem se tem obrigações. São essas redes de obrigações que delimitam os 

vínculos, fazendo com que as relações de afeto se desenrolem dentro da 

dinâmica das relações” (2005; 85).  

 Em sua pesquisa na periferia de São Paulo, na Vila Santa Helena, 

Mello encontrou grandes aglomerados familiares, formados por irmãos, avós, 

tios, tias. Para compreender esse aglomerado, a autora ampliou o conceito 

tradicional de família, pois família e parentes designam três tipos de laços: a 

família nuclear própria; a família composta por várias famílias nucleares, que 

por sobrevivência habitam juntas; a família que inclui parentes de parentes e 

compadres sem laços consangüíneos (2003; 53). Vale ressaltar que, 
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“o modelo nuclear não deveria ser questionado, se esse não fosse       

considerado modelo padrão, os quais são medidos os desvios e 

considerados o certo, o bonito, o desejável pelos meios de comunicação 

e pela mídia. Também não teriam importância se não atribuísse valor 

negativo e estigmatizante os outros modelos, nem tão pouco 

considerasse “desorganização familiar” os novos arranjos familiares” 
(Mello: 2003; 57). 

 

Assim, concordamos com Mirian Padilha ao analisar a família, 

 

“Como instituição social contraditória e conflitiva, na qual, ao mesmo 

tempo em que se reproduzem às relações sociais, tornam-se possível 

instituir espaço de construção de valores e idéias que permitem a 

formação e constituição de uma sociabilidade, possibilitando ao grupo 

familiar criar padrões de comportamento e cultura” (Padilha: 2006; 

164).   

 

Embora tenhamos essa diversidade de considerações com relação à 

família, o imaginário coletivo advém do modelo nuclear. Espera-se que a 

família produza vínculos afetivos, cuidados, proteção, aprendizado, etc. No 

entanto, essas expectativas são possibilidades e não garantias. O contexto 

vivenciado pela família pode ser “fortalecedor” ou “esfacelador”, ou seja, o 

desenvolvimento ou não dos seus membros, independente de qual seja o 

modelo de família. Portanto, a noção de família aqui definido, contribui para 

uma aproximação do real das famílias brasileiras, a qual está incluída a família 

reincidente. 

Acrescentamos que tal concepção, leva em conta a estrutura sócio- 

econômica do País, a dinamicidade e historicidade da família, que se 

apresentam na atualidade das mais diversas formas, através dos arranjos 
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familiares, e, portanto, tais mudanças tendem a expressar de maneira positiva 

ou negativa pelas pessoas que a compõe.    

Nesse sentido, “não há completa harmonia e unidade na família. Esta é 

o seio de lutas pela individualização de seus membros, que entram em conflito 

com os esforços do grupo para manter a unidade coletiva” (Bruschini: 1997; 

77). 

Ainda de acordo com a autora, “é também no cotidiano da vida familiar 

que surgem novas idéias, novos hábitos, novos elementos, através dos quais 

os membros do grupo questionam a ideologia dominante e criam condições 

para a lenta e gradativa transformação da sociedade”. É, portanto, como 

espaço possível de mudanças que se deve observar a dinâmica da vida 

familiar (Bruschini: 1997; 77). 

Assim sendo, a família, como singularidade dos conjuntos das relações 

sociais, é capaz desconstruir valores, comportamentos e transformar sua 

realidade, deixando clara a grande capacidade de acompanhar as mudanças e 

de adaptar-se às transformações econômicas, sociais e culturais mais amplas. 

Nessa perspectiva, partimos da compreensão de que a mudança 

histórica na família trouxe rebatimentos nas relações internas entre homens e 

mulheres e no cumprimento das responsabilidades dos pais com relação aos 

seus filhos. 

 

3.4- A Pesquisa de Campo 
 

 Antes de aprofundarmos a análise das questões materiais de existência 

e dos discursos, pelas quais as famílias reincidem em violações de direitos da 
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criança e do adolescente, conduzimos a uma exposição dos passos anteriores, 

por compreendermos importante nesse processo.  

No campo, em primeiro lugar, foi informado às famílias sobre a 

pesquisa, seus objetivos, riscos e benefícios, tendo sido solicitada a sua 

autorização por escrito para a realização da entrevista, e verbalmente para a 

utilização do gravador. Neste momento, foi assegurado o anonimato e 

explicado que todos os dados obtidos durante a coleta seriam usados 

exclusivamente para a pesquisa.  

 Após o termino das entrevistas, realizamos uma conversa informal da 

qual conseguimos adquirir outras informações importantes ao estudo e ainda 

solicitar autorização verbal para fotografia. Vale ressaltar que não houve 

resistência da família em realizar o estudo (com exceção de um caso, no qual 

um dos genitores não se manifestou em responder), o que faz entender pelo 

pesquisador que sua aproximação como profissional nos anos anteriores, 

facilitou o processo. 

 A relação de proximidade, limites, confiança e ética do pesquisador com 

o pesquisado torna possível a superação das hipóteses para sua verificação. 

Isto, porque a pesquisa requer movimento constante, que ocorre a partir da 

aceitação do entrevistador pelo entrevistado e sua importância em contribuir 

com direitos dos envolvidos (crianças e adolescentes) e com o Conselho 

Tutelar a partir da reflexão e dos resultados trazidos pela pesquisa. 

Foi considerado para análise dos dados todo o tempo da conversa, isto 

é, o que foi dito antes e depois da entrevista. Ademais, outros recursos foram 

utilizados para análise, como por exemplo: a observação, os gestos, olhares, a 

percepção dos sentimentos e principalmente o discurso dos familiares.  
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Através do questionário, fundamental para coleta de dados das 

características da família reincidente, pudemos agrupar as seguintes 

informações:  

a) Sexo: número maior de entrevistadas do sexo feminino por terem 

mais disponibilidade em responder as entrevistas; 

 
 

b) Etnia: a maioria com cor de pele parda, seguida da branca e negra; 

 
 

c) Estado civil: foi notificado durante o estudo que as famílias são 

constituídas por arranjos que estão distribuídos em: união estável, 

convivência com outro companheiro, solteiro e separado; 

 

d) Escolaridade: a pesquisa mostra um nível de escolaridade baixo das 

famílias reincidentes e um quantitativo maior de pessoas que não 

concluíram o ensino fundamental I, seguidos de analfabetos.   

Informamos que um entrevistado mesmo possuindo o ensino 

fundamental I, não consegue assinar.  Embora a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílio – PNAD26 indique que a taxa de 

analfabetismo da população a partir de 15 de idade venha caindo 

consideravelmente, os dados apontam que no ano de 2001, “14, 9 

milhões de habitantes de 15 anos ou mais de idade declaram não 

saber ler e escrever. A região Nordeste (...) continua sendo nos 

estados da (América Latina) onde residem as maiores proporções de 

adultos analfabetos”. (IBGE: 2003; 65) 

                                                           
26 PNAD- Tem como finalidade a produção de informações básicas para o estudo de 
desenvolvimento socioeconômico do País. 
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e) Religião: os questionários possibilitaram visualizar em cinco casos a 

forte crença religiosa, entre elas predominou a Evangélica, seguida da 

Católica, tendo um caso declarado não possuir religião. 

 

e) Condições de moradia: três estudos de casos analisados possuem 

casa própria em construção de alvenaria, contendo em média de 3 a 

4 cômodos. Os outros três têm a residência em ocupação do terreno 

ou cedida por familiares, com construção de taipa. 

 

f) Qualificação profissional: a baixa escolarização da família reincidente 

reflete na qualificação e dificulta a ocupação dos profissionais no 

competitivo mercado de trabalho. Chama a atenção que em todos os 

casos estudados encontram-se desempregados, havendo dois 

desses que se ocupam de biscates esporádicos, ou seja, do trabalho 

informal. De acordo com o IBGE, 

“No grupo mais desfavorecido economicamente, com rendimento 

médio mensal familiar per capta de até ½  salário mínimo, a maioria 

da população encontra-se na condição de trabalhador por conta 

própria (34,1%) ou de empregado sem carteira de trabalho assinada 

(31, 2%)” . (IBGE: 2003; 107) 

 

Os dados são preocupantes, uma vez que nenhum dos entrevistados 

possui renda fixa, sobrevivendo de rendimento insuficiente. É sabido que a 

flexibilidade do trabalho, a competitividade, a tecnologia e o aumento do 

desemprego agravam as desigualdades e promovem a exclusão social. 

Segundo o IBGE, 
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“O índice de GINI27 considerando a desigualdade no mercado de 

trabalho, realizou a análise do rendimento médio dos ocupados que 

estão entre os 10% mais ricos da distribuição de renda, verificando-

se que estes ganham cerca de 18,31 vezes mais que o valor do 

rendimento dos 40% mais pobres” (APUD IBGE: 2003; 102) 

 

 
A pesquisa revela que as famílias reincidentes atendidas pelo Conselho 

Tutelar vivem em nível abaixo da linha da pobreza. Levando tal 

questionamento em consideração, mencionamos que na metade dos casos 

analisados, encontramos violação de direitos pela falta de alimentação, levando 

à desnutrição da criança e até ao óbito, em um dos casos.  De acordo com o 

IBGE ao citar a PNAD, “os serviços sociais são essenciais sobre tudo para 

aqueles na infância onde os primeiros anos de vida de uma criança são de 

grande importância no seu futuro” (APUD IBGE: 2003; 183) 

Chama atenção do estudo a realidade apresentada, ou seja, 50% dos 

participantes não recebem benefícios sociais, como o Programa Bolsa Família. 

Mesmo já tendo sido feita a inscrição no programa, a metade das famílias 

entrevistadas ainda não foi contemplada com o benefício. 

Tendo em vista a família pesquisada, constituída de arranjos 

familiares28, identificamos no núcleo familiar uma média de seis pessoas, 

chegando a um quantitativo máximo de dez; havendo um caso que possui 

apenas dois moradores, por motivo de óbito dos outros familiares. Tais arranjos 

familiares são formados por um grupo de pessoas que residem em um 

domicilio, independente de possuírem grau consangüíneo ou não, isto é, mães, 
                                                           
27 Índice do GINE- Medida do grau de concentração de uma distribuição, cujo valor varia de 0 
(a perfeita igualdade) até 1 (a desigualdade máxima). 
28 Segundo o IBGE, ao citar PNAD – “em 2001 estimou cerca de 13,8 milhões de arranjos 
familiares, onde a mulher era pessoa de referência (27,3%) das 50,4 milhões de famílias”. 
(IBGE: 2003; 161) 
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filhos, companheiros, enteados, tios, sobrinhos e, ainda, filhos que constituíram 

família e que residem no mesmo lar.  

 

3.5- Análise do Discurso da Família Reincidente 

 

O estudo de caso evidencia, de modo geral, que as famílias têm 

certo conhecimento acerca do que é o Conselho Tutelar da Criança e do 

Adolescente, “que orienta, conversa, aconselha” (1687/04)29. Percebemos nos 

discursos das famílias que, além de ser um órgão que num primeiro momento 

parece ser punitivo, com o passar do tempo e com os atendimentos, torna-se 

instrumento de “ajuda” e de superação de algumas dificuldades sociais. Isto 

fica claro no seguinte depoimento: 

“Depois que fui denunciada ao Conselho Tutelar, ele me ajudou 

muito, também acho que eu estaria pior, melhor é que não estava, 

por que a gente é pobre e se não tiver uma pessoa que dê uma força 

(pausa) fui à toa, mas foi uma força muito grande” (0769/03).  

 

A expressão “fui à toa” expressão, usada pela entrevistada tem o 

significado de que não foi uma opção da família ser atendida pelo Conselho 

Tutelar, mas uma solicitação. Ela foi notificada por ter sido denunciada. 

Considerando os motivos pelos quais as famílias chegam ao Conselho 

Tutelar, observou-se pelos próprios discursos que a porta de entrada das 

famílias ocorre por denúncias, institucional ou da sociedade civil: “Eu procurei 

                                                           
29 Quando apresentamos o discurso dos entrevistados, mostramos o número do processo e o 
ano em que foi atendido pela primeira vez no Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de 
Camaragibe. 
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não, fui denunciada” (1046/03). Percebemos também que existem fatores que 

contribuem para que a família seja denunciada, como o alcoolismo: 

 

Por causa da bebida do meu marido, o Conselho Tutelar veio 

conversar com ele e eu estava na casa da minha família por causa 

da perturbação (1687/04).  
 

Ainda sobre a questão, podemos mostrar outro depoimento: 

 

“Disseram que eu deixava minhas filhas à toa, por causa da bebida, 

e isso eu nunca fiz (...) até aqui eles (vizinhança) ficaram no meu pé, 

e eu disse que facilitam o grude, por que o Conselho que mandaram 

ficar no meu pé, só serviu para me ajudar. Acho que fizeram isso 

(denunciaram) para me botar para trás, mas só fez me ajudar” 

(0769/02). 

 

Como podemos verificar a partir dos discursos, a maioria das famílias se 

sentem violentadas ao serem denunciadas, pois “seriam falsos os 

testemunhos” e ainda percebemos um sentimento de tristeza e vergonha por 

ter que comparecer a um órgão que no seu interdiscurso tem “caráter de 

cobranças, punições, etc”. Isto quer dizer que há uma negação por parte das 

famílias em admitir a violação dos direitos dos filhos, invertendo para si o 

sentimento de que foram violentadas. Essa inversão da violência trazida pela 

família é um dado importante para entendermos a reincidência no Conselho 

Tutelar, pois, se negam as violações, estas serão repetidas, ou seja, se não as 

reconhecem como um ato de violência, não têm como evitá-las. O relato abaixo 

mostra tal inversão: 
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“O motivo que vieram (o Conselheiro(a)) a mim não foi bom não, por 

causa da denúncia e de como agiram comigo, sem motivos, agiram 

de uma forma, (pausa no discurso) me denunciaram e vieram aqui 

como se eu estivesse assim- fazendo alguma coisa errada com a 

menina-, foi por esse motivo que me denunciaram, só que não 

encontraram o que disseram” (1046/03). 

 

Por outro lado, referindo-se a mesma questão, ou seja, o motivo pelo 

qual procurou o Conselho Tutelar, vemos que, embora sendo denunciada, a 

família teve participação no processo de violação de direitos:  

 

“Vieram aqui por causa de mim mesma, que eu não vou mentir, por 

causa, que esse menino aí (apontou para criança) quando a avó dele 

morreu, ele passou a viver nas minhas mãos, aí eu voltei para casa 

de novo (estava separada do companheiro) para tomar conta deles, 

só tinha ele e o outro menino, eu fiz um prato de verdurinha, ele não 

quis comer, ai eu disse, vai comer, me denunciaram por causa disso, 

aí ele pegou e vomitou, ai eu disse agora vai comer de novo, ai 

deram parte de mim por causa disso, o que eu fiz foi isso” 

(0824/02).  

 

Quanto à lei que zela pelos direitos da criança e do adolescente, embora 

alguns dos entrevistados julguem conhecê-los, o próprio discurso revela pouco 

conhecimento do que seja o Estatuto da Criança e do Adolescente, como pode 

ser constatado nos relatos abaixo: 

“Conheço e bastante, muita educação, carinho, amor cuidado com a 

criança, tudo isso eu sei” (0824/02). 

“Conheço pelo certo, agora quem não conhece é a própria lei, que 

elas não estão zelando, estão esculhambando, faz cinco anos que eu 

brigo com o Conselho Tutelar e a única coisa que me deram foi meia 

cesta básica, disseram na minha cara que eles fizeram uma 

vaquinha e que eles não tem obrigação de sustentar ninguém, que 
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eles trabalham com psicologia, e eu por ser deficiente mental não 

como psicologia, nem dou psicologia a minhas crianças” (1070/03). 

“Conheço, a lei é ter cuidado nas crianças, proteger as crianças, por 

que eu vivo dentro do Conselho Tutelar faz muito tempo com os 

meninos, para as meninas (conselheiras) me proteger” (1060/03). 

“A minha lei que eu entendo de uma mãe é assim, é tomar conta do 

filho e zelar por ele, não deixar à toa nem passar fome” (0769/02). 

“Não conheço, não sei, eu só sei o que é o Conselho que a gente 

procura sobre a vida das crianças para aconselhar e orientar” 

(1687/04). 

“Não conheço não, eu só sei o que é o Conselho que a gente procura 

sobre a vida das crianças, para aconselhar, orientar sobre crianças e 

adolescentes” (1687/04).  

 

 Essa seqüência discursiva é bastante significativa para o processo de 

interpretação da visão que as famílias têm sobre o ECA. Embora referido-se a 

direitos estabelecidos na lei, elas os confundem com os atendimentos do 

Conselho Tutelar, com ações assistências, e o que é mais grave, não põem em 

prática. 

Quando indagadas sobre como identificam o direito da criança e 

adolescente, as famílias expressam através do discurso alguns direitos 

fundamentais estabelecidos no ECA, como podemos ver a seguir:  

“Nesses termos, a criança tem direito a muitas coisas, sonhos, 

estudos, respeito, carinho, andar, conhecer o mundo junto com o pai 

e com a mãe” (0824/02).   

 

 As famílias reconhecem, por um lado, que a criança tem direito à 

liberdade, educação, respeito, afeto dos pais, etc.; Por outro lado, a criança e o 
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adolescente também têm deveres, e o que aparece com mais freqüência é a 

“obediência” aos pais. 

“Obedecer ao pai e à mãe, ser obediente e não fazer o que quer” 

(1060/03).  

“Acho que é a obediência, ter obediência, ver que os pais são mais 

velhos, como no meu tempo, tinha obediência e respeito, pedir a 

benção quando sair, no meu tempo fazia” (1046/03).  

 

A memória discursiva aparece como exemplo de comportamento, 

fazendo uma comparação de tempo entre as crianças da sua época com as de 

hoje. Utilizam o interdiscurso (memória histórica) para explicar que crianças e 

adolescentes têm direitos e deveres, como se percebe no discurso a seguir:  

“Deve obedecer e respeitar. Mas os pais têm que ter respeito com os 

filhos e os filhos com os pais, eu penso assim” (1687/04).  

 

A partir desse olhar, as famílias de um modo geral conseguem identificar 

que os filhos têm direitos e que esses devem ser respeitados pelos pais, assim 

como têm deveres, como o próprio ECA estabelece, não um dever de 

submissão, mas dever de seguir as orientações dos pais.  

Neste estudo, para responder às nossas indagações, questionamos ao 

longo das entrevistas sobre o que é medida de proteção? E por que ela é 

aplicada pelo Conselho Tutelar? Através dos discursos, observa-se que as 

famílias não sabem explicar o que nos referimos, ou então mudam o sentido da 

definição do que seja a Medida de Proteção. Com relação a essa 

particularidade, chegamos à comprovação de nossa hipótese: assim sendo, a 

família não tem conhecimento do que seja a medida de proteção e como tal 
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não compreende seu objetivo, portanto não as cumpre, seja pelas condições 

materiais de existência pelas quais se encontram, seja pelo discurso de não 

entenderem o processo. 

Para melhor interpretação do que está sendo dito, optamos por 

relacionar as respostas a essas indagações: 

1. “Eu não sei o que é” (1687/04). 

2. Não soube responder, fez gesto com a cabeça (824/02). 

3. “Ai eu não sei” (769/02). 

4. “É proteger a criança, quando eu saio pra trabalhar, é ele (aponta para 

o companheiro) quem toma conta das crianças” (1070/03). 

5. “Proteção é de ver essas meninas, assim, novas nas ruas, se 

prostituindo, nas drogas, maconha eles (conselheiros) tem que ter uma 

visão melhor, é para eles fiscalizarem mais, olharem mais essas coisas 

assim” (1046/03). 

6. “É uma trava que limita a criança a muita coisa, mas na prática é uma 

coisa e na teoria é outra, não existe proteção para a criança, quem faz 

a proteção da criança é ela mesma e o ambiente” (1070/03). 

 

Diante dessas considerações, reforçamos que a falta de informação de 

uma questão fundamental, como as medidas de proteção, pode resultar no seu 

não cumprimento. Se são desconhecidas, se não sabe sua importância, como 

segui-las? 

A aplicação das medidas de proteção apenas, não significa efetivação. E 

na falta dessa efetivação, é que elas se tornam ineficientes, o que significa a 

negação do direito da criança e do adolescente por parte das famílias e pelo 

Estado. Rever e refletir sobre a aplicação das Medidas de Proteção 
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estabelecidas pelo ECA, para que seja efetivada na prática, é um papel 

importante do Conselho Tutelar, para que se reduza a reincidência em 

violações de direitos dos seus usuários. 

Referindo-se à mesma questão, quando indagados sobre o 

esclarecimento da medida de proteção a ser tomada, depois de aplicada pelo 

Conselho Tutelar, foram relacionadas por algumas famílias questões acerca da 

suspensão ou perda do pátrio poder, ou seja, do poder familiar, entendido 

como sendo a perda da guarda dos filhos: 

“Ficou assim, se eu não tomasse conta das minhas filhas, elas iam 

ser tomadas, iam para um juizado de menores, eu ia ficar sem 

minhas filhas, se eu não tomasse conta delas” (769/02). 

“Ficou que me entregaram, aí eu tive que levar testemunhas, para 

não tomar meus filhos por que graças a Deus tem um pai para dar de 

comer, só poderia tomar se não tivesse um pai, se não tivesse 

família” (1060/03).  

“Ficou na minha guarda, os meninos, por que nesse tempo o pai 

deles não ligava para eles não, a mãe dele (avó das crianças) era 

viva, depois que ela morreu eles ficaram na minha guarda” (824/02). 

 

Dando continuidade aos questionamentos sobre as medidas de 

proteção, achou-se relevante identificar: como as famílias consideram a medida 

de proteção? E por quê? Na maioria dos discursos, visualizamos como 

importante, porém, faz-se uma ressalva como sendo uma “proteção dos pais” e 

não uma aplicação do Conselho Tutelar, como observado no relato a seguir:  

“Para mim é muito importante, porque se uma mãe ou um pai não 

fizer isso por um filho, vaí cair na vida do mundo, ai só problema 

depois” (769/ 02). 



RODRIGUES, Roberta - CONSELHO TUTELAR, FAMÍLIA E ESTADO:  

 

 120

Vejamos, então, a noção discursiva introduzida por outros familiares, os 

quais não consideram importante a medida de proteção:  

“Do meu lado não, para mim, a minha sobrinha foi bem criada (...) 

eles devem olhar mais para as meninas que estão desprotegidas 

entende? Que vive solta, assim na rua, que não tem educação, eles 

(conselheiros) devem olhar isso” (1046/03). 

Um dado relevante para o estudo é que todos os entrevistados 

consideram que a medida de proteção garante os direitos da criança e do 

adolescente, embora estas famílias não as compreendam e também sejam 

reincidentes. Nesse contexto, confundem medidas de proteção com 

intervenções dos conselheiros e Conselho Tutelar. Há uma dicotomia entre 

estas respostas e a presença das reincidências: 

“Garante, porque ela é quem tá andando comigo né, quem tá me 

protegendo, é o Conselho Tutelar, por que se acontecer alguma 

coisa com os meninos eu que sou responsável, sou eu quem sou 

mãe” (1060/03).  

“Eles garantem por que já vieram aqui três vezes, por denúncia, a 

primeira porque eu espanquei meu filho, a outra por maus tratos, por 

que eu deixo eles da banda voou (largados), deixo fazer o que eles 

gostam e não o que eu quero que eles façam e a outra  por que eles 

acharam por direito tomar as próprias precauções pois estavam 

correndo risco de vida em situação de riscos sociais” (1070/03). 

 

Fica evidente nos discursos que as famílias desconhecem e 

descumprem as medidas e que estas não estão garantindo os direitos das 
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crianças e adolescentes revitimizados, pois o retorno do caso ao Conselho 

Tutelar é expressivo, o que é comprovado através dos elementos discursivos 

mencionados acima. 

Com relação aos encaminhamentos institucionais a partir do Conselho 

Tutelar, necessários para dar suporte à família, a maioria dos entrevistados 

declara não ter recebido apoio da Rede Pública, ou que esse apoio foi 

insuficiente: 

“Já veio aqui o CRAS, a casa da Sentinela, o Conselho do 

Adolescente – é quase igual ao Conselho Tutelar, é outro 

departamento – tudo que eles vêm é colher dados e providências e 

solução nenhuma e as crianças continuam seguindo o caminho delas 

até chegar ao ponto. (silenciou) Tive suporte mas não tive amparo” 

(1070/03).  

O que foi silenciado no discurso produz sentido de que as crianças 

corriam riscos; em primeiro lugar, por viverem no espaço da rua, à mercê de 

toda violência urbana; em segundo lugar, dentro do lar, local que não trazia 

segurança, pelas negligências e violências sofridas.  

Sobre a seqüência discursiva acima, percebemos uma insatisfação do 

entrevistado com relação aos atendimentos da rede pública, por outro lado, 

identificamos também que há uma lacuna dos Conselhos Tutelares a respeito 

do conjunto de serviços públicos, chamados de “Rede de Proteção 

Integrada30”, a qual contribui para desempenhar algumas funções. 

Isto posto, reforçamos o que foi dito no capítulo anterior: a necessidade 

do Controle Social, pelo Conselho Tutelar, para efetivação das Políticas 

                                                           
30 Ver sobre o assunto, no II Capítulo desta dissertação. 
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Públicas. A atenção prioritária das instituições públicas para com os usuários 

deste órgão é extremamente necessária por dois motivos: em primeiro lugar, a 

criança e o adolescente têm prioridade absoluta, como diz o ECA; em segundo 

lugar, por já existir uma situação de risco pessoal e/ou social, demandando ao 

Conselho Tutelar a superação das vulnerabilidades em que se encontram, e, 

principalmente, nos casos estudados, onde as violações se repetem. 

Queremos acrescentar a satisfação de algumas famílias em que 

consideraram ter recebido suporte institucional, por meio do encaminhamento 

do Conselho Tutelar: 

“Recebi a casa da Prefeitura (intervenção da Defesa Civil do 

Município), resolveu para ela (a filha) estudar no colégio e tirar os 

registros” (1060/03).  

Este discurso é muito importante para nossa análise, primeiramente 

porque podemos identificar a importância das Políticas Públicas na garantia de 

direitos às famílias reincidentes, através dos encaminhamentos das medidas 

de proteção. Assim como em tantos outros casos registrados pelo Conselho 

Tutelar, que não reincidiram e que solucionaram seus “problemas” com as 

intervenções do órgão; em seguida, constatamos que a reincidência não está 

apenas relacionada a uma única questão, pois , além das questões materiais 

de existência, temos a influência cultural que interfere para efetivação do direito 

da criança e do adolescente. No entanto, as Políticas Públicas contribuem 

efetivamente para garantia dos direitos da criança e do adolescente.  

Em resumo, o que se pretende mostrar é que o Conselho Tutelar deve 

intensificar um trabalho micro, informativo/educativo, com as famílias, sobre os 

direitos da criança e do adolescente, com a finalidade da aplicação das 
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medidas de proteção e sua importância na garantia desses direitos; e outro, a 

nível macro, de fiscalização das Políticas Públicas e de controle social do 

Estado a partir de mecanismos de participação popular, para a emancipação 

política dos seus usuários (crianças, adolescentes e familiares). 

O estudo indica que as famílias obtiveram outra visão a respeito dos 

direitos da criança e do adolescente após os encaminhamentos do Conselho 

Tutelar: 

“Tive por que eu comecei a ir lá, eu vi o movimento, eu vi assim, os 

adolescentes chegarem lá, com suas mães, dialogar e conversar 

com eles também” (1046/03).  

O relato mostra o Conselho Tutelar como espaço de diálogo, informação 

e participação, surtindo o efeito desejado no que diz respeito aos 

conhecimentos dos direitos dos seus usuários. Tal prática é vista como 

positiva, devendo, portanto, ser ampliada e intensificada pelo órgão para que 

diminua a reincidência. 

Ao questionarmos a respeito da reincidência em violações do direitos da 

criança e do adolescente pelos familiares, identificamos na fala da maioria dos 

entrevistados as diversas formas de violência e de fatores que influenciam nos 

seus comportamentos: violência física, maus-tratos, negligência (falta de 

acompanhamento médico, registro de nascimento e outros), assim como 

problemas com o alcoolismo e o desemprego. Vemos que a reincidência ocorre 

pelos mesmos motivos, ou outros mais graves. Podemos melhor visualizar isto 

mostrando os discursos abaixo: 

1- “A primeira vez que eu fui, eles (Conselheiros Tutelares) ficaram 

me acompanhando, toda vez eles vinham aqui para fazer visita, 
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sobre isso aí (reincidência), aí foi o caso da menina falecer, foi 

também quando houve aquele problema, que levaram a minha 

netinha, umas três vezes eu fui para DPCA (atualmente Gerência de 

Polícia para Criança e Adolescente- GPCA)  assinar na Caxangá, fui 

chamada para isso já, aí eu fui, e qualquer coisa eles (GPCA) íam 

ficar de olho em mim, por que qualquer coisa já sabe né?” (769/02).  

 

O que foi calado no discurso significou que a mesma estaria sendo 

acompanhada e que dependia do seu comportamento com as filhas para 

permanecer com as mesmas, caso contrário, iria perder o poder familiar, já 

ocorrido no âmbito da família em outro contexto31. Como para a mesma foi uma 

grande perda, entregar a criança para adoção, situação a qual a família não 

pretende passar outra vez, fez preferência pelo silêncio. No entanto, sabemos 

que não ouve a intervenção do Estado quando deixou de prover condições 

mínimas, suficientes a atender as necessidades básicas da família.  

 

2- “O primeiro motivo (da reincidência) vieram aqui com mandado de 

busca e apreensão com recolhimento da criança, porque eles 

estavam em situação de risco, veio para recolher, não sendo 

provado, eles mandaram apresentar as quatro crianças para ver se 

tinha algum problema, então apresentei as quatro crianças; da 

segunda vez, eles vieram para levar as crianças para fazer 

atendimento psicológico na casa da Sentinela; da terceira vez eles 

vieram para colocar em uma instituição- aí eles não me encontraram, 

eles não sabem me encontrar pelo telefone da minha mãe? Não 

pode me encontrar, em outro horário, sabe como é? Eles cumprem o 

horário deles, não cumprem o horário das crianças” (1070/03).  

 

                                                           
31 A família, meses antes de perder o poder familiar de uma criança, teria perdido outra com 
desnutrição e óbito. Para não repetir tal fato, a criança foi afastada do lar por motivos de 
negligência e levada á adoção. 
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De acordo com o discurso, o entrevistado faz uma crítica ao atendimento 

do Conselho Tutelar. Ao falar do horário, ele está se reportando ao conselheiro 

fazer visitas (em horário comercial, de atendimento) em sua residência  e não 

ser encontrado em casa por estar realizando um trabalho informal, conhecido 

também como biscates, um tipo de trabalho que não tem reconhecimento e 

garantias trabalhistas. 

Dando continuidade ao discurso,  

“é bem interessante, para eu levar os meninos lá, aí eles (filhos) 

foram embora (da casa) com medo, por que o trauma que eles 

ficaram é que o Conselho Tutelar vai prender eles, vai pegar eles, vai 

prender eles, vai deixar eles encarcerados como a mãe fazia.  

Comigo não, eu os deixo com liberdade completa” (1070/03). 

 

 Os discursos aparecem não só para ilustrar esta pesquisa, mas para 

mostrar aos leitores a gravidade do problema da reincidência no Conselho 

Tutelar. Salientamos que esta se encontra relacionada ao desemprego e às 

condições socioeconômicas precárias em que vive o povo brasileiro. A 

expressão “foi caso da minha menina falecer,(...) levaram a minha netinha”, 

vista(s) no primeiro discurso, é para demonstrar que em pleno século XXI, 

crianças  morrem por falta de alimento (desnutrição) causada pelo desemprego 

dos pais; o segundo grifo significa que a criança foi levada para a adoção 

através de um processo judicial, para não se repetir o trágico final ocorrido com 

a primeira criança (o óbito), pois, se assim fosse, seria mais uma criança sem 

garantia nenhuma de sobrevivência, nem dos direitos fundamentais, como a 

vida e alimentação. Destacamos que outra criança do mesmo lar também 

passou por esse processo de desnutrição, porém sobreviveu com seqüelas que 
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até hoje deixam marcas. Casos como esses ocorrem em todos os lugares do 

nosso País, em que muitas vezes não chega ao falecimento, mas sobrevivem 

em condições subumanas, como visto em outros casos dessa pesquisa, que 

podem ser melhor visualizados nos quadros da análise quantitativa dos dados 

no apêndice -5. 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente, no Art. 7º, estabelece que “a 

criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência”. Isto 

quer dizer que na ausência de condições materiais dos pais para prover as 

necessidades básicas dos filhos, o Estado assume a responsabilidade (através 

das Políticas Públicas) de manter condições dignas de vida, garantindo sua 

saúde e mantendo a criança sob os cuidados dos genitores. O Art. 23 do ECA 

reforça o que está sendo dito: “A falta ou carência de recursos materiais não 

constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio poder”. Além 

disso, no Parágrafo Único, diz-se que: “Não existindo outro motivo, que só 

autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em 

sua família de origem, a qual deve obrigatoriamente ser incluída em programas 

oficiais de auxílio”.   

 Vale ressaltar que 50% dos entrevistados não recebem nenhum 

benefício social do Estado, embora as famílias se encontrem em difícil situação 

econômica e, particularmente nesses casos, já tenha sido encaminhada 

através de medida de proteção e feito o cadastro no Programa Bolsa Família, 

até a data da entrevista não teria recebido o benefício, o que nos leva à  

conclusão de que discutir a reincidência em violações dos direitos da criança e 
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do adolescente pela família é, imprescindivelmente, falar na ausência do 

Estado e das Políticas Públicas, também das desigualdades sociais, do  

desemprego e da falta de oportunidade de trabalho. 

 Entretanto, a “única responsável” pela negligência e reincidência que 

levou ao óbito de uma criança e à perda do poder familiar de outra foi a família. 

Foi esta quem respondeu pela violação de direito e quem sofreu a perda do 

filho, no entanto, sabemos que em nossa sociedade capitalista, onde cada vez 

mais as desigualdades sociais se acentuam, milhares de pessoas são vítimas 

desse sistema. É pensando nestas questões, que ressaltamos a importância do 

Conselho Tutelar, no controle social do Estado, aqui representado pela 

Prefeitura Municipal. 

 Quando interpelados se o Estado (prefeitura) e a sociedade civil 

cumprem com as responsabilidades para garantia dos direitos da criança e do 

adolescente no Município, encontramos dois tipos de discurso: No primeiro, 

identificam que não garantem os direitos; no segundo, acreditam que 

garantem, mas não têm convicção, pois não demonstram certeza na fala:  

“Eles (Prefeitura) chegaram aqui chovendo, chuva que Deus dava, aí 

pediram o documento do terreno, eu dei, para fazer a casa de 

alvenaria, até hoje. Se não fosse esse daqui (companheiro) eu, ele e 

minhas filhas, para ir para mata escondido (pegar madeira), por que 

tem vigia, fazer esse barraco, já estava no chão e a Prefeitura não 

fez nada, eu não tenho nada que a pessoa  possa dizer assim, (seu 

nome) ganhou aquilo da Prefeitura, nada, nadinha  e eu acho que é 

um direito que a gente tem” (769/02). 

 

 O discurso acima demonstrado deixa claro que a família conhece seus 

direitos, porém não sabe como reivindicá-los, seja por ação individual ou 
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coletiva. A primeira ação mesmo quando solicitada, não encontra força 

suficiente para negociação e, portanto, dificilmente adquiriram seus direitos. A 

segunda ação, a coletiva, tão necessária para a garantia dos diretos, não é 

posta em prática, seja por falta de articulação ou de conhecimentos, não 

recorrem o que lhes é de direito, e, portanto, este, continua sendo negado. 

Como já vimos neste estudo, para que se garantam os direitos são 

necessários, comportamentos próprios, mediações e participação política em 

espaços sociais de lutas, e para tal faz-se necessário o alargamento dos canais 

de comunicação e informação para viabilização e acesso aos direitos. 

No segundo discurso, vemos depoimentos positivos, porém incertos:  

“Acho que cumpre, eu não sei, escola, Posto de Saúde, essas coisas 

cumpre” (1046/03).  

“Sim por que as crianças são mais protegidas que o adulto. As 

crianças têm mais apoio, um adulto não tem apoio que uma criança 

tem, acho que sim” (1060/03). 

 Vemos nas expressões discursivas que os entrevistados não afirmam a 

garantia de direitos por parte do Estado e da sociedade, mas que estes dão 

suporte em determinadas áreas, o que difere de garantia. Ao falarmos do 

Estado, nos referimos ao acesso às Políticas Públicas, em todas as áreas de 

atuação e com qualidade.  

 Assim, a defesa dos direitos da criança e do adolescente pelo Estado e 

sociedade insere-se no universo mais amplo de proteção social, pautada nos 

princípios éticos dos direitos fundamentais, preconizados pela Constituição 

Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.  
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Quanto à aplicação da advertência pelo Conselho Tutelar à família 

reincidente, apenas um dos casos analisados afirmou ter recebido advertência 

pela violação de direitos, praticada contra a criança, sendo que os outros 

afirmaram não ter recebido ou não se lembrar desse processo. Lembramos que 

através da leitura dos documentos, para o estudo de casos, visualizamos um 

documento de advertência por escrito no processo. 

Sobre o que a família pensa com relação aos filhos, ficou bem claro em 

todos os discursos, o oposto da violação de direitos, praticada pelos familiares 

contra seus filhos. Assim sendo, a situação concreta, a qual vivenciam, não é a 

desejada subjetivamente. O que se aproxima de uma definição já posta neste 

trabalho, que o violador também é vitima desse processo objetivo, constituído 

pelo sistema econômico do nosso País.  

Em outras palavras, a ação praticada pelas famílias, que geram 

violações de direitos contra suas crianças e adolescentes, no seu discurso é 

invertida para si como violência. Isto é, a família que encontramos, um lar 

conflituoso, com problemas de alcoolismo, deseja paz e tranqüilidade no lar. As 

famílias que vivem numa situação socioeconômica difícil, que não possui 

recursos materiais suficientes para manter-se, idealiza para os filhos uma vida 

melhor, com boa alimentação e saúde. A família a qual a violação de direito se 

deu pelo abandono, discursa que seu maior desejo é estar com os filhos, cuidar 

e vê-los crescer. 

Estes dados são bastante significativos para o estudo, pois identificamos 

nos discursos informações comuns entre os pesquisados, no sentido de que as 

respostas refletem como experiências negativas as violações de direitos no 

cotidiano familiar.  Isto significa dizer que as condições materiais de existência 
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em que vivem as famílias contribuem consideravelmente pelas condições 

subjetivas.  

O discurso abaixo demonstrará com melhor clareza o que estamos 

querendo dizer.  Ao perguntarmos o que vem à mente de uma mãe que 

abandonou os filhos, ao pensar nos mesmos, temos: 

 “(Lágrimas nos olhos) o que eu lembro é assim, muita tristeza, muita 

amargura no coração, por que se eu pudesse, eu estava com tudinho 

perto de mim, uma coisa que eu não posso. Se eu fizer uma coisa, 

eu estou estragando minha vida e se eu fizer outra coisa eu estou 

estragando minha outra vida também. E depois, depois estragar tudo 

de uma vez. Minha vontade é ficar com tudinho (os filhos) eu 

sofrendo ou não sofrendo, o que eu penso na minha mente é só isso” 

(824/02).  

 

O que a entrevistada quis dizer com seu discurso é que existem duas 

possibilidades de ficar com os filhos: a primeira é voltar para o ex-marido e 

viver violentada pelo mesmo como declara: 

 “Eu sai da minha casa por que meu ex-marido batia muito em mim, 

eu tive que procurar um lugar para eu ficar e fui procurar minha 

família, mas minha família não me aceitou e eu tive que ficar na rua, 

depois eu fui para um barraquinho de R$ 50,00 reais, só que eu não 

tinha condições de pagar, aí uma amiga conseguiu um trabalho no 

bar, aí eu disse... (muito emocionada) só que o bar é muito.... não 

quero nem falar, já passa tudo na minha cabeça, tudo que eu passei 

(pausa e lágrimas) eu passei dois meses não agüentei e voltei para 

casa de novo e fui espancada de novo, maltratada (muito 

emocionada) se não fosse ruim eu estava aqui” (824/02).  

 

A segunda possibilidade é levar os filhos e não ter condições financeiras 

para mantê-los, daí dizer que “estragaria a sua outra vida” e “depois estragar 
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tudo de uma vez”. Através do discurso e da experiência de vida, a mesma não 

encontra alternativa para ficar com os cinco filhos e, conseqüentemente, os 

“abandonou”, não sendo um desejo próprio (subjetivo), mas o resultado de 

questões objetivas como o desemprego e a violência de gênero sofrida.  

Dando continuidade à entrevista, perguntamos o que é família? Em 

todos os casos, retratado o lado afetivo e o lado econômico, “amor, sentimento, 

compreensão, diálogo e trabalho para cuidar”. Através dos relatos, podemos 

perceber que a família tem duas funções primordiais: a primeira, a da 

afetividade e a segunda a função econômica. Quando as famílias não 

conseguem prover uma dessas funções que elas mesmas estabelecem, 

consideram-se impotentes ou desestruturadas, e assim, não se consideram 

como sendo uma família. Os entrevistados trazem o conceito de família da 

forma  como podemos ver a seguir: 

“Família é como a minha, como eu fui criada, meu pai, minha mãe, a 

união e o diálogo” (1046/03). 

“Família é a união, deixou de ter união, deixou de ser família, passa a 

ser um acidente de um fato que aconteceu, é o que é a minha, um 

acidente, não é mais uma família” (1070/03). 

 

O primeiro discurso trata da família patriarcal, composta por pai, mãe e 

irmãos e considera a união um fator importante para resumir o significado da 

família; no segundo exemplo, considera a união dos membros no mesmo lar 

fundamental, sendo que no momento em que há uma separação destes 

membros, não mais considera esta como uma família.  
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A questão aqui presente é identificar como reverter esse interdiscurso 

tão comum no âmbito da família, a partir do momento em que os integrantes 

passam a ter conflitos e a não conviver no mesmo espaço físico, substituindo o 

conceito de família pelo de “acidente”. 

Nesse sentido, os novos arranjos familiares não são considerados 

família para alguns dos casos analisados, tendo o modelo oficial, o nuclear 

burguês, como a referência de família. Percebemos em seu discurso a 

“inferioridade”, o “diferente”, por se desviar do modelo posto pela sociedade e 

pela mídia. 

Embora a maioria das famílias reincidentes entrevistadas não tenha 

características do modelo nuclear burguês, criam um valor a partir da cultura 

apreendida das suas crenças e normas acerca deste modelo; por outro lado, 

desvalorizam os novos arranjos, como não sendo o modelo correto.   

Sobre as obrigações cotidianas da família para com os filhos, 

notificamos quatro direitos fundamentais estabelecidos pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente: alimentação, educação, saúde e liberdade. No 

entanto, existem outros direitos tão necessários como: cultura, dignidade, 

respeito, convivência familiar e comunitária, que não estão sendo reconhecidos 

pelas famílias, quer seja por falta de informação, ou ainda pela falta de 

condições financeiras e de Políticas Públicas para sua efetivação, como o 

lazer, o esporte e a profissionalização. 

Um dado relevante desta pesquisa foi identificar nos discursos dos 

entrevistados que a “violação de direitos” não está relacionada com a “violência 

doméstica”, pois no subjetivo das famílias a violência é aquela que deixa 

marcas, a que mata, como a violência física e sexual: “Violência é como 



RODRIGUES, Roberta - CONSELHO TUTELAR, FAMÍLIA E ESTADO:  

 

 133

acontece por aí, bater com violência, tirar sangue, estupro, como acontece com 

pais que fazem com os filhos de menor” (1046/03). 

Ao interrogar sobre o tema violência, a maioria das entrevistadas se 

reportou à violência de gênero, a sofrida e não a violência praticada contra 

seus filhos, pois, como já exposto anteriormente, as violações de direitos contra 

crianças e adolescentes não são vistas pelas famílias como sendo violência, 

com exceção da física e sexual. 

Ao discursar sobre o tema, observou-se um sentimento de tristeza, 

angústia e de sofrimento das mulheres com seus ex-maridos, pois os fatos que 

vivenciaram, estes sim, eram violência. Sobre tal questão, perguntamos 

algumas vezes o que seria a violência contra crianças e adolescentes, para 

instigar o debate, porém não houve resposta, pois no seu subjetivo não existia 

violência, portanto, não conheciam e não se falava, reportando sempre à 

violência contra mulher, como se percebe no discurso a seguir: 

“A violência que mata é discutir dentro de casa e o marido pegar a 

faca e querer matar a mulher e a mulher querer matar o marido”. 

(Perguntou da violência contra crianças e adolescentes) “Com as 

crianças a mãe pode dar umas lapadas, violência é o marido 

espancar, dar, maltratar. Isso é verdade, eu vou lhe contar, pelo 

amor de Jesus no céu, eu não queria condenar ele, mas o dia dele 

vai chegar (...) me maltratava, me humilhava (...) na hora do café, o 

que eu tomava era uma pisa de manhã, estava grávida, (...) eu vou 

ver ele atrás das grades, ele vai apodrecer, ele vai pagar tudo que 

ele fez, eu tô com problema mental, é por causa dele, por que ele 

dava muito em mim, quase me matava” (1060/03). 

 

Esse relato vem demonstrar que as violações de direitos contra crianças 

e adolescentes não são consideradas violências para as famílias, pois só 
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consideraram como violência, a física e a sexual, pelo fato de já terem 

vivenciado. As mulheres que sofreram violência doméstica, com agrssões 

graves em que quase chegaram a falecer em razão do espancamento, apenas 

reconhecem isto como violência. As outras formas de violência que nem 

sempre deixam marca visível, como por exemplo, a psicológica e a negligência, 

não são vistas pelas entrevistadas como violência, pois afirmam em seus 

discursos, fazer parte da educação dos filhos para que estes no futuro, sejam 

homens de bem. 

Ao ser questionada pela última vez sobre o que seria violência contra 

criança e adolescente, respondeu não saber, e com a intervenção do 

companheiro, fala em: 

“Meter o cacete, espancar, Deus me livre maltratar meus filhos que 

eu pari, eu sou mãe eu tenho que exemplar, exemplar é uma coisa, 

espancar é outra coisa, isso jamais eu vou fazer, é meu sangue, vou 

pegar e jogar no chão e matar, isso ai é crime”. “Exemplar é pegar 

um cinturão dar umas lapadas nas pernas, se fizer errado, botar de 

castigo em cima de uns carocinhos de arroz, por que muitas vezes 

minha mãe fazia isso, e eu não fazia nem a metade que esses 

meninos fazem, por que a mãe pode exemplar os filhos” (1060/03). 

 

Como vimos no relato acima, a família faz uma distinção entre 

“espancar” e “exemplar”. Na maioria dos entrevistados, “exemplar” o filho é um 

direito que “assiste” à mãe e ao pai, e, portanto, não é violência, mas dar 

educação. “Espancar”, ao contrário, significa violência física, que deixa marcas 

e que pode levar ao óbito.  

 Isto significa dizer que a família justifica a violação de direitos, baseado 

em um discurso de “relação de poder” que é “natural” do papel que ocupa e, 
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portanto, vai continuar violando os direitos da criança e do adolescente e, 

conseqüentemente, reincidindo no Conselho Tutelar. Aí está o nosso duplo 

questionamento: As medidas de proteção são eficazes? Garantem os direitos 

das crianças e adolescentes? Sugerimos, através das ações do Conselho 

Tutelar, a nível micro, a informação como fundamental nessa reconstrução do 

conhecimento dos pais/responsáveis sobre os direitos da criança e do 

adolescente; e a nível macro, o controle social do Estado e a efetivação das 

Políticas Públicas, para assim, fortalecer a família e dar condições de 

transformação de sua realidade, em que a criança e o adolescente possam ser 

reconhecidos na prática, como cidadãos de direitos. 

 Ao relacionarmos a violação de direitos com a violência, temos um 

resultado previsto, isto pela direção conduzida no estudo. Portanto, as famílias 

não informaram a violação de direitos como sendo uma violência praticada 

contra seus filhos, com a exceção de um entrevistado: 

“Com certeza, da minha parte, por que eu insisti em uma coisa que a 

criança não queria fazer” (824/02). 

 Mas, de outro lado, 

“Violência mesmo não. Violência como assim, de bater? Não” 

(1687/04). 

“De mim não, foi para mim, por que eu estava inocente, no cabo da 

enxada, isso (violência) nunca aconteceu. Agora para mim foi uma 

violência muito grande, por que eu não esperava por isso (denúncia)” 

(769/02). 

“Não nunca houve agora quem deu parte de mim, me condenou, por 

que ela (denunciante) é quem vive maltratando os filhos, agora eu 
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não maltrato meus filhos, dou umas lapadinhas de vez em quando e 

nem dou direito” (1060/03). 

“Não, não houve da parte da gente (família) a gente a tratava 

(adolescente) muito bem, antes eu apanhei do que ela” (1046/03). 

“Eu agi com violência? Agi da minha forma, com meus direitos, por 

que meu filho mais velho de 12 anos tirou R$ 100,00 reais e fugiu” 

(1070/03). 

Diante dos relatos, encontramos os três conceitos utilizados no processo 

de análise: 1) a formação discursiva em que, através do discurso das famílias, 

percebemos que a violência contra crianças e adolescentes está relacionada à 

violência física e sexual (como vimos nesse estudo).  É sabido que estas 

formas de violências são mais freqüentes nos meios de comunicação e 

expostas pela mídia, podendo essa falta de divulgação ou ainda a falta de 

conhecimento das famílias serem consideradas como sendo as únicas formas 

de violência; 2) a formação ideológica, a memória histórica de que 

culturalmente os pais têm direitos sobre seus filhos e, portanto, para educá-los 

se faz necessário por em prática sua autoridade que é revertida em violações 

dos direitos da criança e do adolescente. 3) Finalmente, temos o interdiscurso, 

quando vemos a violência invertida pelos familiares, ou seja, os responsáveis 

pela violência são transformados em vítima por terem sido denunciados. Em 

seus valores, o Conselho Tutelar aparece como um órgão de cobranças, de 

punições e de justiça e, sendo assim, local que traz vergonha perante a 

sociedade, deturpando o verdadeiro sentido do órgão que é a garantia dos 

direitos da criança e do adolescente. 



RODRIGUES, Roberta - CONSELHO TUTELAR, FAMÍLIA E ESTADO:  

 

 137

Ao indagarmos se houve algum tipo de sentimento com relação a seus 

filhos e como o descreveria, identificamos três tipos de discurso que podemos 

agrupar: o primeiro, mais comum entre os entrevistados, foi o sentimento de 

tristeza pelos familiares, por terem sido denunciados “sem motivos” e ainda 

terem de responder na “justiça” por um “mal que nunca fez” (1046/03). O 

segundo, “não teve nenhum sentimento”, ou se teve, foi de raiva do 

adolescente, “a vontade que dar é de matar” (1070/03). Nesse discurso, 

identificamos a agressividade da família, mesmo depois do espancamento. O 

terceiro, ao contrário, é um único caso. Nele, foi abordado o arrependimento da 

família com relação à violência, “uma brutalidade que eu fiz, depois voltei atrás, 

me arrependi” (824/02). Nesse caso, é mais provável não reincidir a mesma 

violência, embora não possamos assegurar os outros tipos de violações de 

direitos. 

Como prevíamos, com o decorrer da pesquisa de campo, os 

sentimentos das famílias com relação à criança e ao adolescente não são 

positivos, pois em seu subjetivo não existe violações de direitos, nem tão pouco 

violência. Por outro lado, vemos o sentimento de injustiça e tristeza voltado 

para si (família) e ainda estar em seu direito de pai, “exemplar” o filho por “ter 

feito algo errado” e, assim, não tem sentimento, senão o de agressividade. No 

único caso em que se arrepende da violência, não é um índice favorável para a 

redução da reincidência no Conselho Tutelar. 

Ante o exposto, como já foi dito anteriormente, o Conselho Tutelar deve 

trabalhar a família reincidente. Para dar respostas às demandas subjetivas, 

mais uma vez, sugerimos as ações a nível micro – levar informação para o 

conhecimento das violações de direitos, como sendo uma violência contra a 
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criança e o adolescente, fazendo entender que os usuários não são 

propriedades dos pais, mas são sujeitos de direitos.  Mudar essa concepção 

ideológica e cultural que os pais têm “poderes” sobre os filhos e o “dever de 

exemplá-los” para uma boa educação é um desafio posto. Salientamos que a 

educação não perpassa a violência, e que não é necessário violar direitos para 

que crianças e adolescentes sejam homens de bem no futuro. Ao contrário, o 

ensinamento, o diálogo e o exemplo da família, são as melhores formas de 

educação. Mudando essa realidade discursiva da família, o Conselho Tutelar 

contribuirá muito com a problemática da reincidência. Além disso, não 

podemos esquecer-nos da importância das ações em nível macro para dar 

conta das demandas objetivas e efetivar os direitos da criança e adolescente 

do município.  

Sobre o questionamento da existência de fatores que contribuem para a 

violação de direitos, as famílias em sua maioria não souberam identificar, não 

tendo resposta a essa pergunta, com exceção de duas entrevistas, nas quais 

podemos obter informações que contemplam o que foi solicitado. Dentre os 

fatores, encontramos o alcoolismo e a falta de condições econômicas, como 

contribuintes para violação de direitos: 

“O que atrapalha a família? A bebida, eu acho, a bebida é muito ruim, 

eu odeio a bebida” (1687/04). 

“Existe, as condições financeiras pelas quais eu não consigo me 

aposentar, era um salário mínimo para eu não sair de casa” (1070/03). 

 

No primeiro caso, enfoca o alcoolismo como o fator que traz desarmonia 

entre os membros da família e que leva à violência domiciliar, seja ela 
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praticada contra criança e adolescente ou ainda contra a mulher. O segundo 

discurso traz a necessidade de receber o Benefício Assistencial da LOAS – 

Benefício de Prestação Continuada, para melhorar sua condição econômica. 

De acordo com seu relato, com o benefício não sairia de casa para trabalhar e, 

assim, “não negligenciaria os cuidados dos filhos”.   

Com todas as informações colhidas durante o processo de entrevista, 

perguntamos às famílias o que aparece como solução para melhorar a 

qualidade de vida dos seus membros. Três questões principais aparecem, tais 

como: 1) a condição econômica, pelo trabalho ou pelo recebimento do 

Benefício de Prestação Continuada, os mesmos vêem melhores condições de 

vida a partir do trabalho e da renda; 2) o recurso a Deus para obter a paz. Em 

tais discursos, Deus aparece como única solução para melhorar a vida das 

pessoas da família, pois não encontram alternativa, nem perspectiva de vida a 

não ser no plano espiritual; 3) por fim, encontramos a realização da casa 

própria, como fonte de herança para os filhos, tendo, com isso, maior 

segurança para os mesmos. 

Ante o exposto, o presente estudo não tem pretensão de oferecer 

soluções definitivas para o problema da reincidência, mas trazer algumas 

contribuições, indicadores e reflexões sobre a realidade do Conselho Tutelar da 

Criança e do Adolescente do município de Camaragibe, a partir da mediação 

política do Serviço Social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após termos realizado uma discussão de caráter teórico-conceitual, 

revisando a literatura disponível sobre o tema, nos foi permitido caracterizar 

teoricamente a problemática da reincidência no Conselho Tutelar da Criança e 

do Adolescente de Camaragibe.  

Os Conselhos têm um papel importante na sociedade brasileira. Aqui, 

damos ênfase ao Conselho Tutelar e sua função de zelar pelo direito da 

criança e do adolescente. 

Compete ao Conselho Tutelar atuar de forma articulada com diversos 

segmentos da sociedade civil, para o controle social dos vários setores 

responsáveis por ações destinadas ao atendimento da criança e adolescente.  

O controle do Estado pelo Conselho Tutelar o torna co-responsável pela efetiva 

garantia dos direitos e pela concretização da proteção integral definida pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Entendemos que a descentralização das ações e o controle social pelo 

Conselho Tutelar traz possibilidades de favorecer o exercício da democracia 

participativa. Esse processo dialético de “construir junto”, dentro do qual a 

população reconheça o Conselho Tutelar como um espaço seu e não dos 

conselheiros, busca uma nova percepção da comunidade em sentir-se inserida 

nesse movimento e de poder contribuir não por imposição, mas por iniciativa e 

de compreender que o direito da criança e do adolescente se dá pela 

construção coletiva, sendo um desafio a ser enfrentado.  

Objetivando identificar alguns pontos que explicitem a questão, a partir 

da análise do discurso das famílias reincidentes, encontramos presente neste 
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estudo a inversão da violação de direitos por parte dos entrevistados. No 

discurso, pai e mãe não compreendem seus atos negligentes e violentos como 

sendo violência contra criança e adolescente, mas como uma autoridade que 

lhes cabe na relação de poder entre pais e filhos, justificada pela socialização, 

ou pela “boa educação”. Ao contrário, a violência  é referida a si próprio 

(família) quando denunciados, tendo os mesmos que prestar esclarecimentos 

de suas atitudes ao Conselho Tutelar. 

Desconhecendo os direitos das crianças e adolescentes, a autoridade e 

poder dos pais sobre os filhos aparecem com destaque nos discursos, como 

sendo parte do universo familiar, e, portanto, delimitam papéis e posições. A 

autoridade máxima encontra-se com o pai, em segundo lugar, a relação de 

poder exercida pelos genitores para com os filhos. Essa relação de poder 

hierarquizada é socialmente construída a partir das desigualdades de gênero e 

agravada quando nos referimos a crianças e adolescentes. 

Quando indagamos sobre direito da criança e do adolescente dentro 

dessa relação desigual, aparecem os direitos fundamentais estabelecidos pelo 

ECA como: liberdade, educação, respeito e afeto. Entretanto,  constata-se que 

os deveres dos filhos para com os pais são mais importantes, como é o caso 

da obediência. Quando isso não ocorre, os pais estão no “direito” de puni-los  

ou no discurso da família “exempla-los”, levando às violações de diretos contra 

crianças e adolescentes e à contradição da lei do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Portanto, é nessa contradição da lei com a sua não garantia, que 

aparece o Conselho Tutelar, órgão de defesa dos direitos da criança e 

adolescente, a partir da aplicação de medidas de proteção. 
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Ao aplicar tais medidas, o órgão pretende cessar as violações de 

direitos, localizando-se aí a importância de sua atuação. No entanto, não 

ocorre a efetivação das medidas de proteção pelas famílias reincidentes, o que 

faz com que haja uma continuidade nas violações, sejam elas presentes nas 

condições materiais de existência ou  nos próprios discursos. 

Vale ressaltar, que as famílias desconhecem subjetivamente o 

verdadeiro sentido das medidas de proteção – a garantia dos direitos 

remetendo-as à perda do poder familiar, e ainda, desconsidera sua importância 

por não compreendê-las como algo positivo, mas como uma medida punitiva 

para a família.  

Assim, ao desconhecer o significado das medidas de proteção, estas 

são descumpridas, portanto, não tornando-as importante e eficiente por não 

garantir os direitos de todos os seus usuários.  

Salientamos a importância da substituição do termo “aconselhamento” 

posto pelo ECA, pelo de “informação” -  instrumento que visa à mudança de 

comportamentos e práticas -, devendo estar associada às atribuições do 

Conselho Tutelar, para que as medidas de proteção surtam efeitos desejados. 

Por outro lado, salientamos que as violações de direitos contra crianças 

e adolescentes ocorrem em dois planos: no discurso, como já dito, pois por 

questões culturais os familiares não identificam as violações de direitos contra 

crianças e adolescentes como sofrimento, mas como sendo “necessárias” à 

educação, sendo esta de responsabilidade dos pais e, portanto, no seu direito 

de punir, como também por falta de informações do verdadeiro sentido das 

medidas de proteção, e sua importância na garantia dos direitos. Mas também, 

nas condições materiais de existência, em função da forma em que vivem as 
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famílias reincidentes, com condições socioeconomicas precárias, aparecendo o 

desemprego em todos os casos analisados. O Estado, por sua vez, não 

proporciona condições que melhorem a vida dessas pessoas, com trabalho, 

renda e acesso aos programas sociais.  

Para dar respostas a nossos objetivos, relacionamos as condições 

materiais de existência das famílias reincidentes e o descumprimento das 

medidas de proteção, reportando-nos ao referencial teórico, utilizando as leis 

brasileiras, além dos discursos dos pesquisados, fundamentais para o 

processo de análise.  

A Constituição Federal de 1998 legalizou os direitos de cidadania, ou 

seja, os direitos civis, políticos e sociais. E mesmo tendo ampliado os direitos 

sociais, não conseguiu pô-los em prática. Se, por um lado, os cidadãos 

brasileiros alcançaram a liberdade de pensamento, ação e participação política 

e sindical, por outro lado, não foram resolvidos os problemas das 

desigualdades sociais e econômicas, baixa escolarização, violência, 

desemprego e outros. O que significa dizer que a legalidade da lei não efetivou 

os direitos da população menos favorecida.  

Diante dessa questão e da conjuntura atual, destacamos alguns 

aspectos que agravam a questão social e que impedem a concretização dos 

direitos sociais. 

A economia globalizada – trás mudanças no mundo do trabalho, com a 

alta tecnologia, flexibilização, competitividade, contratos temporários, afetando 

os direitos trabalhistas, diminuindo os postos de trabalhos e aumentando as 

desigualdades sociais; 
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 A política neoliberal – abre espaço para o mercado internacional, 

enfraquecendo o poder do Estado frente ao poder econômico, invertendo, com 

isso, seu papel de distribuidor de direitos, para um Estado Mínimo, ausente nas 

políticas públicas; 

A cultura do individualismo - expressa, por um lado, a valorização dos 

problemas pessoais, das posições de destaque, da centralização do poder e da 

necessidade de consumo, posto pela mídia: por outro lado, desvaloriza as lutas 

pelas causas coletivas. Sendo assim, encontramos uma sociedade adormecida 

para lutar pelos direitos, mas motivadas a requerer benefícios sociais, como os 

programas de transferência de renda, que não trazem a autonomia. Talvez, isto 

ocorra pela descrença do povo diante do processo político que estamos 

vivenciando desde o fim da ditadura militar. 

Em resumo, as transformações econômicas, políticas e culturais que se 

encontram em curso no nosso país trazem grandes desafios ao assistente 

social - profissional que luta em defesa de uma sociedade mais justa e 

igualitária – que é a capacidade de mobilização.  Nesse aspecto, fazer com que 

o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, como órgão de controle 

social, compreenda sua importância nesta luta, e que este abrace esta causa, 

sem dúvidas contribuirá bastante para o alargamento da cidadania e 

principalmente para que alcancem melhores condições de vida dos seus 

usuários e familiares. 

Levando em consideração o que foi dito, constatamos neste estudo que 

as condições objetivas das famílias reincidentes interferem diretamente nas 

subjetivas, fazendo com que aumentem as violações de direitos contra crianças 
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e adolescentes. Rever e refletir a prática do Conselho Tutelar é um papel 

fundamental para redução das reincidências.  

Desta forma, salientamos que a pesquisa requereu um movimento 

constante entre a teoria e a prática e a  contribuição do pesquisador se deu em 

um duplo sentido. Um primeiro, fazer a instituição questionar seus 

pressupostos e intervenções; e segundo, fazer os pesquisados refletirem sobre 

suas práticas cotidianas a partir dos resultados trazidos pela pesquisa. 

A desconstrução das intervenções internas e externas do Conselho 

Tutelar torna possível redimensionar o que foi construído e cristalizado, 

cedendo espaço para o coletivo, por um lado, e ampliando os direitos das 

crianças e adolescentes, por outro lado.  

Nesse sentido, como pesquisadores do tema, pretendemos oferecer 

uma contribuição para a problemática da reincidência, no Conselho Tutelar em 

dois níveis: micro e macro. Em nível micro, utilizar a informação como 

estratégia para o processo educativo das famílias reincidentes - tanto, no 

conhecimento dos seus direitos, quanto dos direitos dos seus filhos, - para que 

estas sejam capazes de transformar sua realidade; e em nível macro,  que é a 

essência política de seu papel – o órgão junto à sociedade civil e ao poder 

público- de formulação, deliberação e controle das políticas públicas. 

Primeiramente, para responder às questões relacionadas ao discurso da 

família, o Conselho Tutelar deve levar o violador a refletir sobre sua ação a 

partir das informações do ECA (direitos, medidas de proteção, relações de 

autoridade e poder dos pais e outros), da Constituição Federal de 1988 e dos 

direitos sociais. Assim entendido, a família terá conhecimento da medida de 

proteção, sua finalidade e importância para efetivação do direito das crianças e 



RODRIGUES, Roberta - CONSELHO TUTELAR, FAMÍLIA E ESTADO:  

 

 146

adolescentes. Acrescentamos que nos casos em que persistirem as 

reincidências, sugerimos um trabalho socioeducativo a ser desenvolvido pela 

equipe técnica (fundamental nesse processo de conhecimento dos direitos) 

aumentando a probabilidade de efetivação da medida de proteção. 

O segundo, respondendo às questões materiais, propomos neste estudo 

o controle social do Estado pelo Conselho Tutelar, criando estratégias para 

efetivação de políticas públicas, que dêem respaldo à família reincidente e que 

estas possam usufruir dos direitos de cidadania.  

Ao estabelecer o conceito de informação no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e ao redirecionarmos as atribuições do Conselho Tutelar nos 

níveis micro e macro, contribuímos com uma nova proposta que possa vir a 

reduzir o problema da reincidência. Desta forma, refletir criticamente sobre a 

prática político- pedagógica que o Conselho Tutelar vem desenvolvendo ao 

longo da sua existência, é, portanto, possível, sendo capaz de produzir 

mudanças para a família reincidente e principalmente garantir os direitos das 

crianças e adolescentes do município de Camaragibe.  
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