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Apresentação 

 

 

A capacitação é fator fundamental para que os conselhos cumpram sua verdadeira 
missão e tem sido uma solicitação constante dos conselheiros. Por isso, a partir de 
agora, ela será um dos projetos prioritários do Pró-conselho, Programa de 
Fortalecimento dos Conselhos Tutelares e Conselhos Municipais dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Minas Gerais. 

Desde o lançamento do Pró-conselho, em abril de 2001, já desenvolvemos várias 
ações, visando não só à criação de novos conselhos, mas também à sua 
instrumentalização, sua interação com os demais segmentos da sociedade e também 
ao aumento de recursos destinados aos Fundos da Infância. Procuramos ainda dar 
maior visibilidade aos conselhos por meio da realização de seminários estaduais, de 
campanhas e da publicação da revista Bons Conselhos. Agora chegou a vez de 
investirmos maciçamente na capacitação dos conselheiros e nosso primeiro passo é a 
realização deste curso básico.   

Para definir o conteúdo deste primeiro módulo de capacitação, procuramos envolver 
vários conselheiros, membros do Grupo de Ação Estratégica e especialistas na área de 
defesa dos direitos da criança e do adolescente. Procuramos também pessoas com  
experiência para organizar o conteúdo aqui apresentado. Pretendemos que todos os 
municípios tenham a oportunidade de participar da capacitação e, para isso, vamos 
preparar multiplicadores em todas as regiões do Estado.   

Com este curso, esperamos atender de imediato a uma demanda imensa dos 
conselheiros por capacitação e, a partir de agora, criaremos novas oportunidades e 
novos cursos, de acordo com as necessidades e interesses dos conselheiros.   

 

Francisco de Assis Azevedo 
Diretor-Executivo do Instituto Telemig Celular 
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HISTÓRICO DO ECA

O atendimento público às crianças e jovens em situação de risco pessoal e social é, como
o próprio ramo social do Estado brasileiro, algo de recente em nossa história.

Durante todo o período colonial e ao longo do primeiro e segundo impérios, não tivemos
no País instituição pública que atendesse à chamada infância desvalida. Na divisão do
trabalho social, essa tarefa, historicamente, coube, em primeiro lugar, à Igreja. Santas
casas de misericórdia, irmandades, congregações e confrarias formavam o conjunto de
obras de benemerência com que, durante os quatro primeiros séculos de nossa evolução
histórica, o Brasil enfrentou a chamada “questão do menor”.

À época da República Velha, predominava, no escalão dirigente, a mentalidade de que
“problema social é caso de polícia” , palavras  textuais de um presidente da República
naquele tempo.  Essa forma de entender o problema guardava grande coerência com a
forma de intervir, e com a mentalidade correcional-repressiva da época.

Assim, o “menor” era visto como ameaça social e o atendimento a ele dispensado pelo
poder público tinha por fim corrigi-lo, regenerá-lo, reformá-lo pela reeducação, a fim de
devolvê-lo ao convívio social desvestido de qualquer vestígio de periculosidade, cidadão
ordeiro, respeitador da lei, da ordem, da moral e dos bons costumes.

Essa mentalidade cristalizou-se no SAM (Serviço de Assistência ao Menor, do Ministério
da Justiça), com resultados que a imprensa dos anos 50 divulgou por todo o País. O
estabelecimento menorista era chamado de “sucursal do inferno” e “escola do crime”,
dentre outras coisas.

Quase sessenta anos depois, em face da escalada brutal e incontrolável da violência
urbana, somos forçados a admitir que, na verdade, “a maioria dos casos de polícia são,
em última análise, problemas sociais” (Fernando Gabeira  - 1985).

O regime militar instaurado em 1964 vai intervir nessa realidade com a intenção de
revertê-la de forma radical. Assim, em primeiro de dezembro daquele ano, é publicada a
Lei nº 4513, contendo as diretrizes e bases para uma Política Nacional de Bem-Estar do
Menor.

Para implementar as orientações do diploma legal, é criada a FUNABEM, como órgão
normativo federal, e, nos estados, os órgãos executores geralmente sob a dominação de
FEBEMs.

Registra-se, nesse período de modernização conservadora da vida brasileira, uma nova
maneira de entender e uma nova maneira de intervir nessa realidade.

O enfoque correcional repressivo, que via o menino como ameaça social, é substituído
pelo enfoque assistencialista, que passa a percebê-lo como um carente. Assim, a noção
de periculosidade cede espaço central na estratégia de atendimento para a noção de
privação.

O assistencialismo dirige-se à criança e ao jovem perguntando pelo que ele não é, pelo
que ele não sabe, pelo que ele não tem, pelo que ele não é capaz. Daí que, comparado a
um menino de classe média, tomado como padrão da normalidade, o menor marginalizado
passa a ser visto como carente bio-psico-sociocultural, ou seja, um feixe de carências.

Erigido sobre essa visão, o atendimento pautou-se pela tentativa de restituir à criança e
ao jovem tudo o que lhe havia sido sonegado no âmbito das relações sociais. Isso levou
à adoção dos centros de triagem, nas capitais, e das redes oficiais de internatos, no
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interior, como modelo básico de atendimento público em todo o País.

Ocorre que a FUNABEM, ao ser criada, bem como muitas de suas congêneres estaduais,
herdou do órgão antecessor prédios, equipamentos, materiais e, sobretudo, pessoal – e
com esse pessoal, a cultura organizacional do passado.

Isso determinou que, na prática, o modelo correcional-repressivo de atendimento nunca
fosse, de fato, inteiramente superado. O modelo assistencialista conviveu, durante toda
sua vigência hegemônica, com as práticas repressivas herdadas do passado.

Com o início do processo de abertura democrática, no final dos anos 70,  surge, entre os
educadores e trabalhadores sociais da área, um movimento de educação progressista.

O menino deixa de ser visto como um feixe de carências e passa a ser percebido como
sujeito de sua história e da história de seu povo, como um feixe de possibilidades abertas
para o futuro. Agora se pergunta o que ele é, o que ele sabe, o que ele traz e do ele é
capaz.

Ocorre, no entanto, que a instauração de nenhuma dessas fases foi capaz de eliminar a
anterior. Assim, os enfoques e práticas correcionais – repressivas, assistencialistas e
educacionais – passaram a conviver de forma justa, posta no interior da FUNABEM e das
suas congêneres estaduais.

De 1982 para cá, após as eleições diretas para governador, surgiu uma nova maneira de
enfocar o problema das crianças e dos jovens em situação de risco. Trata-se de enfoque
crítico estrutural, voltado para a superação do ciclo perverso da institucionalização. Esse
ciclo se caracteriza pela sistemática regularidade de suas fases: apreensão, triagem,
rotulação, deportação e confinamento.

O ano de 1987 é marcado, politicamente, pelo funcionamento da Assembléia Nacional
Constituinte.

A possibilidade da participação popular na elaboração da Constituição Federal propiciou
ampla mobilização de diversos setores da sociedade e, entre esses, encontravam-se
segmentos ligados à luta por direitos das crianças e dos adolescentes.

Desde o início dos anos 80, setores da sociedade civil que desenvolviam programas
alternativos de atendimento a meninos(as) de rua, periferias e favelas foram construindo
uma identidade comum, baseada nos princípios e propostas que defendiam para a área
da infância. Nesse mesmo período, o Estado encontrava-se em plena crise de hegemonia
no que se refere à “Política de Bem-Estar do Menor”. Esses fatores, aliados à possibilidade
de alterar o paradigma que orientava tal política, fizeram com que os grupos comunitários,
Igreja, universidades, organizações não-governamentais de estudo e pesquisa/
atendimento, direito/defesa dos direitos da criança concentrassem esforços em nível
nacional para levantar as assinaturas, integrando o Movimento Pró-Constituinte, através
da confecção e assinatura  das Emendas Populares referentes aos direitos das crianças/
adolescentes.

Exemplo disso foi a apresentação de emendas resultantes da fusão de dois textos, “Crianças
e Adolescentes” e “Crianças, Prioridade Nacional”, acompanhadas das assinaturas de
200.000 adultos e de 1.400.000 crianças e adolescentes.

Tais emendas materializaram-se nos Artigos 204 e 227 da Constituição Federal, expressão
inequívoca do elenco de conquistas em favor de crianças e adolescentes (Art. 227),
assim como normatização das ações governamentais na área da assistência social,
obedecendo a duas diretrizes fundamentais: descentralização e participação da sociedade
(Art. 204).
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Imediatamente após a conquista desses artigos, a concentração de forças em nível nacional
não se desfez. Ao contrário, intensificou-se para desencadear o processo de elaboração/
aprovação do ECA. A sociedade civil continuava voltada para um objeto nacional e único;
o desafio era, então, elaborar e aprovar o estatuto, o que definiria, efetivamente, a
Doutrina da Proteção Integral como norteadora da Política para a Infância.

O ECA tinha que entrar para a “agenda” do governo e do Congresso Nacional, a sociedade
deveria discutir a lei e a questão deveria tornar-se um assunto público.

Durante o ano de 1989 e início de 1990, foram inúmeros os atos, seminários, encontros
e “lobby” que se multiplicaram por todo o País para discutir, propor, aprimorar e apoiar o
ECA, fazendo com que diversos juristas afirmassem que foi a lei mais discutida na história
do Brasil.

Todavia, esse momento não transcorreu sem conflitos; pois se, por um lado, havia apoio
de determinados setores da sociedade, por outro, existia grande resistência, principalmente
por parte de um grupo de juízes, que defendia o Código de Menores em vigor.

Enfim, chegamos em 1990. O ECA  é aprovado pelo Congresso e sancionado, sem veto
algum, pelo Presidente da República.

O cenário pós-aprovação do Estatuto

A luta pela regulamentação dos Conselhos de Direitos

A partir da aprovação/sanção do ECA, o quadro de correlação de forças se altera. O
Estado não mais encontra-se em crise de hegemonia em relação à política para a infância.
O Estatuto é incorporado ao discurso oficial, principalmente em nível federal. Os governos
estaduais, aos poucos, vão se manifestando a favor da lei, assim como as autoridades
municipais.

A sociedade civil do Brasil, que concentrava suas forças na luta, pulverizou-se no âmbito
municipal e estadual.

Nessa fase, porém, a questão eleita pela sociedade civil para tornar-se “bandeira de luta”
e, por conseguinte, integrar as “agendas” dos poderes Executivo e Legislativo, nos diversos
níveis, foi a regulamentação dos Conselhos dos Direitos. Portanto, a arena de
enfrentamento político deixou de ser apenas o Congresso Nacional e passou a ser também,
e prioritariamente, as assembléias legislativas e câmaras municipais, bem como os
governos estaduais e municipais.

A divulgação do Estatuto continua na pauta das atividades das organizações da sociedade
civil que participaram do período anterior (elaboração/aprovação do ECA).

As vozes de toda a nação, ouvidas naquele momento, foram as vozes de ataque ao
Estatuto. Diversas situações foram criadas para mostrar à sociedade os “males” da lei
que visava a proteger “pequenos marginais”. Internatos foram desativados sem nenhum
plano gradativo de reordenamento institucional.

Essas situações passaram uma imagem do ECA como uma lei protecionista, de apoio à
delinqüência juvenil, e não uma lei que visava à promoção e defesa dos direitos da
criança e do adolescente.

Corroborando ainda para essa situação traçada nacionalmente, temos que as organizações,
grupos e pessoas que possuem a consciência e o compromisso com o processo/princípios
do ECA são limitados quantitativamente para cobrir o espaço territorial brasileiro de
forma a proporcionar que o “perfil” de implantação do ECA seja o de uma política de
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promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, que garanta a participação
popular em suas deliberações e fiscalizações, e não o “perfil” clientelista.

Contudo, setores da sociedade civil comprometidos com os princípios do Estatuto
conseguiram regulamentar, em alguns estados e municípios do País, Conselhos dos Direitos
que, por seu projeto de lei e sua forma democrática de representação popular,  vêm
desempenhando seus papéis com êxito.

Fontes:

A Lei 8.069/80 – Brasil Criança Urgente

Crianças e Adolescentes – Contribuições para o debate – 1992

Sistemas de Garantia de Direitos – Cendhec

DE MENOR A CIDADÃO
A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO ATENDIMENTO NO BRASIL

• Até 1900: nenhuma iniciativa estatal. Atendimento aos “desamparados” executado
pela Igreja Católica. Abolição da Escravatura.

• De 1900 a 1930: início da luta dos trabalhadores urbanos. 1922: primeiro
estabelecimento público para menores (RJ). 1927: Código de Menores.

• 1930: crise do setor agrário, derrubada das oligarquias rurais. Revolução e o
início de um Estado autoritário.

• 1937: Estado Novo - implantação do “Estado do Bem-Estar Social” (Algumas
conquistas: legislação trabalhista, obrigatoriedade do ensino básico).

• 1942: SAM - Serviço de Assistência ao Menor. Surgimento de outras entidades,
ligadas à primeira dama e ao governo central: LBA, Fundação Darcy Vargas, Casa
do Pequeno Jornaleiro, Casa do Pequeno Lavrador, Casa do Pequeno Trabalhador,
Casas das Meninas.

• 1946: término da ditadura do Estado Novo. Nova Constituição Federal (inspiração
liberal).

• 1946-1960: reformistas x conservadores (avanço das conquistas sociais x
manutenção do controle burocrático estatal).

• Anos 60:

o ampliação das organizações da sociedade civil (especialmente sindical) -
reivindicação de políticas sociais redistributivas;

o início da ditadura militar - política social como meio e não como fim. Gasto
social público prioriza o desenvolvimento econômico;

o programas sociais marcados por paralelismos, centralismo burocrático do



11

governo federal, controle social dos pobres (objetos passivos da assistência
do Estado), participação “utilitária” dos destinatários, desmobilização social,
falta de uniformidade nos critérios de distribuição de verbas públicas,
incoerência entre as prioridades do Estado e as demandas sociais,
concentração do investimento na mediação e controle;

o Lei 4513/64 - Política Nacional do Bem-Estar do Menor - FUNABEM e FEBEMs
- transição da concepção correcional repressiva para a assistencialista (de
“perigoso” a “carente”). A herança de prédios e pessoal do antigo SAM não
permite uma mudança completa;

• Lei 6697/79 - Reformulação do Código de Menores. Tentativa de sistematização
dessa nova concepção.

• 1970-1975: início do processo de abertura democrática e de reorganização dos
setores populares - movimento de educadores e trabalhadores sociais de educação
progressista. Convivência - nas instituições - entre três tendências: repressiva,
assistencialista e educativa.

• 1975-1980: segmentos sociais começam a denunciar ciclo “apreensão-triagem-
rotulação-deportação-confinamento”. Surge o Plano de Integração Menor-
Comunidade: preventivo (só avançou onde os técnicos foram capazes de “driblar”
o padrão do governo central).

• 1980:

o movimento social do tipo novo - esfera de organização independente do
Estado - Sociedade Civil (associações de moradores; novos grupos sindicais;
movimentos contra a carestia; movimentos culturais nas periferias, com
ênfase na cultura afro-brasileira; imprensa de bairro; Comunidades Eclesiais
de Base - CEB);

o projeto “Alternativas de Atendimento a Meninos de Rua” – UNICEF, FUNABEM
e SAM – buscando aprender com experiências bem-sucedidas. I Seminário
Latino-Americano de Alternativas Comunitárias de Atendimento a Meninos
de Rua – emergência de novas idéias, práticas e lideranças.

• 1985: constitui-se o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua –
protagonismo infanto-juvenil.

• 1986:

o Frente Nacional de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes –
articulação, mobilização e pressão;

o Comissão Nacional Criança e Constituinte – Ministérios da Educação, Saúde,
Previdência e Assistência Social, Justiça, Trabalho e Planejamento –, amplo
processo de sensibilização, conscientização e mobilização da opinião pública
e dos constituintes.

• 1988:

o apresentação de duas emendas – “Criança e Constituinte” e “Criança:
prioridade nacional” –, iniciativa popular (mais de 200 mil assinaturas de
eleitores de todo o País). Textos fundidos – artigos 204 e 227: 435 votos a
favor e oito contra;

o três forças organizam e mobilizam para a elaboração da proposta da
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regulamentação do Art. 227 (o Estatuto da Criança e do Adolescente): o
Fórum DCA Nacional (entidades não-governamentais); o campo  jurídico;
e o FONACRIAD (Fórum de Dirigentes e Técnicos de Órgãos Públicos
Estaduais).

Fonte: “De Menor a Cidadão”, de Antônio Carlos Gomes da Costa.

O  ESTATUTO E A DOUTRINA DA PROTEÇÃO
INTEGRAL

A doutrina que orientou o Código de Menores é chamada Doutrina da Situação Irregular,
e preconiza a atuação do Estado, através do Judiciário, sempre – e apenas – quando o
menor se encontre em alguma situação considerada irregular.

O pressuposto de aplicação da lei conduz, necessariamente, a uma rotulação, uma
discriminação, uma segregação do menor, porquanto não se enquadraria na sociedade
regular.

O notório avanço científico verificado nas ciências que estudam o problema da criança e
do adolescente – Medicina, Pedagogia, Assistência Social, Direito, etc. – fundamentou,
nos últimos anos, a construção, em nível internacional, de uma doutrina que se opunha
à da situação irregular.

Por entender que Governo, Estado e Sociedade são obrigados a propiciar, a todas as
crianças e adolescentes, o respeito a seus direitos fundamentais, a nova doutrina foi
denominada Doutrinada da Proteção Integral. Podemos resumi-la em dois pontos
principais:

• as crianças e os adolescentes, assim entendidos os seres humanos que possuem
menos de 18 (dezoito) anos, têm todos os direitos consagrados aos adultos, além
de uma série de direitos próprios, por estarem em desenvolvimento físico e mental;

• Família, Estado e Sociedade são solidariamente obrigados à garantia de tais direitos.

Quanto ao primeiro ponto, note-se que a especial condição de ser humano em
desenvolvimento, antes tida como restritiva de direitos, passa a ser utilizada como
fundamento a que novos direitos se incorporem ao patrimônio das crianças e adolescentes.
Isso é obvio, reproduz um avanço cultural da sociedade, que antes tratava crianças e
adolescentes como pessoas sem qualquer discernimento, aptas apenas a obedecerem, e
hoje já as reconhece como parte integrante da família, com direito à opinião, ao respeito,
à liberdade, etc.

A propaganda inicial em torno do Estatuto procurou caracterizar essa nova situação,
afirmando que “a partir de hoje a criança, antes objeto de tutela, passa a ser sujeito de
direitos”. Sem dúvida, um exagero. Na verdade, não era isso que a lei anterior dizia, mas
toda a sistemática do Código de Menores provocava, na prática, essa situação.

A Constituição de 1988 fortaleceu a cidadania e levou à ampliação de seu conceito. Se,
antes, cidadão era apenas o eleitor, ou seja, aquele com direito a voto, hoje em dia se
concebe como cidadão todo integrante do povo, independentemente de sua idade, credo,
raça ou classe social, garantindo-se-lhe não apenas os direitos individuais, mas coletivos
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e difusos*. A criança, como os adultos, é um cidadão, sendo a ela garantidos todos esses
direitos.

No que diz respeito ao segundo ponto, a solidariedade a que são submetidos, por força
legal, o Estado e a sociedade, visa a garantir que, em hipótese alguma, mesmo falhando
ou faltando à família, a criança ou o adolescente sofra por abandono ou violência. Em
diversas passagens, o Estatuto estabelece esta responsabilidade, remetendo ao Poder
Judiciário apenas os casos em que a falta completa de apoio leva a criança ou o adolescente
a uma situação de risco.

*Os Direitos coletivos dizem respeito a pessoas ligadas entre si por um vínculo jurídico. Ex.: uma
categoria profissional, representada por um sindicato. Os Direitos difusos, por seu turno, dizem
respeito a pessoas que possuem  em comum uma relação de fato.

Ex.: moradores de um bairro, vítimas da poluição de uma fábrica.

Fonte: Sistema de Garantia de Direitos, págs. 83 a 85. Cendhec.

DOUTRINA DA SITUAÇÃO IRREGULAR  
 X  

  DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL 
 
 
 

 
 
 

Dirigido a... 
 
 
 
 
Destina-se a... 
 
Direciona ao ... 
 
É de natureza.. 
 
 
Propõe... 
 
 
 
 
Resulta na... 

 
CÓDIGO DE MENORES 

 
menores em situação 
irregular, carentes e 
abandonados, alvo de 
medidas. 
 
vigiar e punir. 
 
controle social da pobreza. 
 
jurídica, proposto por 
juristas. 
 
a centralização do poder 
no Estado e, das ações, no 
âmbito federal. 
 
 
estigmatização do pobre 
como menor (em direitos, 
em dignidade, em 
respeito, em liberdade). 
 

 
ESTATUTO 

 
todas as crianças e adolescentes, 
sujeitos de direitos, alvos de atenção 
social e de políticas públicas com 
prioridade absoluta. 
 
proteger integralmente. 
 
desenvolvimento social. 
 
jurídico-social, proposto por grupos e 
movimentos sociais. 
 
a descentralização político-
administrativa e a paridade governo-
sociedade civil para a tomada de 
decisões. 
 
 
integração de gerações 
(adultos,crianças e adolescentes), de 
classes sociais, de políticas públicas, 
de governo e sociedade. 

 
 
Fonte:  “De Menor a  Cidadão” – Antônio Carlos Gomes da Costa. 
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NOVO DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
NO BRASIL

Os Conselhos e os Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente fazem
parte de um importante conjunto de mudanças em curso na sociedade brasileira. Vale a
pena, para começo de conversa, conhecer as principais mudanças, aquelas que orientam
a criação e dão sentido à atuação dos Conselhos e à administração dos Fundos.

I. A Doutrina da Proteção Integral

O artigo 227 da Constituição Federal de 1988 introduziu no direito brasileiro um conteúdo
e um enfoque próprios da Doutrina da Proteção Integral da Organização das Nações
Unidas, trazendo para nossa sociedade os avanços obtidos na ordem internacional em
favor da infância  e da juventude:

“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, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão”.

Para melhor compreender o alcance do Estatuto da Criança e do Adolescente e da doutrina
jurídica (Proteção Integral) que lhe dá sustentação, deve-se analisar, termo a termo, o
artigo 227 da Constituição brasileira.

“É DEVER”

O artigo não começa falando em direito. Ele sinaliza claramente nessa expressão que os
direitos da criança e do adolescente têm de ser considerados deveres das gerações adultas.

“DA FAMÍLIA, DA SOCIEDADE E DO ESTADO”

A família, a sociedade e o Estado são explicitamente reconhecidos como as três instâncias
reais e formais de garantia dos direitos elencados na Constituição e nas leis. A referência
inicial à família explicita sua condição de esfera primeira, natural e básica de atenção.

“ASSEGURAR”

A palavra assegurar significa garantir. Garantir alguma coisa é reconhecê-la como direito.
Reconhecer algo como direito é admitir que isso pode ser exigido pelos detentores desse
direito. Diante do não-atendimento de algo reconhecido como direito, o titular desse
direito pode recorrer à Justiça para fazer valer o que a Constituição e as leis lhe asseguram.

“À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE”

O não-emprego da expressão (juridicamente correta) menor revela o compromisso ético-
político de rejeição do caráter estigmatizante adquirido por essa expressão no marco da
implementação do Código de Menores (Lei 6697/79) e da Política Nacional de Bem-estar
do Menor (Lei 4513/64).

“COM ABSOLUTA PRIORIDADE”

A expressão absoluta prioridade corresponde ao artigo terceiro da Convenção Internacional
dos Direitos da Criança, que trata do interesse superior da criança, o qual, em qualquer
circunstância, deverá prevalecer.
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“O DIREITO”

O emprego da palavra direito e não necessidades significa que a criança e o adolescente
deixam de ser vistos como  portadores de necessidades, de carências, de vulnerabilidades,
para serem reconhecidos como sujeitos de direitos  exigíveis com base nas leis.

“À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO”

Esse primeiro elenco de direito refere-se à SOBREVIVÊNCIA, ou seja, à subsistência da
criança  e do adolescente.

“À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO LAZER E À PROFISSIONALIZAÇÃO”

Esse segundo elenco de direitos refere-se ao DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL de
nossa infância e juventude.

“À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E
COMUNITÁRIA”

Esse terceiro elenco de direitos diz respeito à INTEGRIDADE FÍSICA, PSICOLÓGICA  E
MORAL de cada criança e de cada adolescente.

“ALÉM DE COLOCÁ-LOS A SALVO DE TODA FORMA DE NEGLICÊNCIA,
DISCRIMINAÇÃO, EXPLORAÇÃO, VIOLÊNCIA, CRUELDADE E OPRESSÃO”

Esse é o elenco de circunstâncias das quais a criança e o adolescente devem ser colocados
a salvo, isto é, PROTEGIDOS. Ao se referir a essas situações, a Convenção Internacional
dos Direitos da Criança emprega reiterada e alternadamente os termos: medidas especiais
de proteção especial.

II. Estatuto da Criança e do Adolescente: Uma Lei e Três
Revoluções

A lei 8.069/90, de 13 de julho de 1990, mais do que regulamentar as conquistas em
favor das crianças e dos adolescentes, expressas na Constituição Federal, veio promover
um importante conjunto de revoluções que extrapola o campo jurídico e desdobra-se em
outras áreas da realidade política e social no Brasil.

A – MUDANÇAS DE CONTEÚDO

Conceber a criança e o adolescente como sujeitos de direitos exigíveis com base na
lei e deixar de vê-los como meros objetos de intervenção social e jurídica por parte da
família, da sociedade e do Estado.

Conceber a criança e o adolescente como pessoas em condição peculiar de
desenvolvimento: detentoras de todos os direitos que têm os adultos e que sejam
aplicáveis à sua idade, além dos seus direitos especiais, decorrentes do fato de que, face
à peculiaridade natural do seu processo de desenvolvimento, eles não estão em condições
de exigi-los do mundo adulto e não são capazes, ainda, de prover suas necessidades
básicas sem prejuízo do seu desenvolvimento pessoal e social.

Reconhecer a criança e o adolescente como absoluta prioridade: compreender o valor
intrínseco e o valor projetivo das novas gerações. O valor intrínseco reside no
reconhecimento de que, em qualquer etapa do seu desenvolvimento, a criança e o
adolescente são seres humanos na mais plena acepção do termo. O valor projetivo
evoca o fato de que cada criança e cada adolescente é um portador do futuro de sua
família, do seu povo e da humanidade.
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B – MUDANÇAS DE MÉTODO

Introduzir as garantias processuais no relacionamento do adolescente com o
sistema de administração da justiça juvenil.

Superar a visão assistencialista e paternalista: crianças e adolescentes não estão
mais à mercê da boa vontade da família, da sociedade e do Estado. Seus direitos, agora,
são exigíveis com base na lei e podem levar aos tribunais os responsáveis pelo seu não-
atendimento ou atendimento irregular.

C – MUDANÇAS DE GESTÃO

Introduzir uma nova divisão do trabalho social, não só entre os três níveis de governo
(União, Estado e Município), mas também entre o Estado e a sociedade civil organizada.

Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis, e os Conselhos
Tutelares, em nível municipal, são parte fundamental do esforço de democratizar a
democracia brasileira.

Uma democracia cada vez mais beneficiada pela participação da cidadania organizada
na formulação das políticas públicas, na agilização do atendimento às crianças e
adolescentes e no controle das ações em todos os níveis. É aqui que se situa a
importância do esforço de criação e consolidação dos Conselhos de Direitos e
dos Fundos Municipais em todos os municípios mineiros.

Fonte:

Conselhos e Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente – Passo a Passo
– Um guia para a ação  – Publicação: Instituto Telemig Celular.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO ECA

A Carta Constitucional e o Estatuto da Criança e do Adolescente trazem, em relação à
criança e ao adolescente, três novidades e três avanços fundamentais quando passa a
considerá-los:

• Sujeitos de Direitos;

• Pessoas em Condição Peculiar de Desenvolvimento;

• Prioridade Absoluta.

Sujeitos de Direitos

A criança e o adolescente são SUJEITOS DE DIREITOS, isso significa que a criança e o
adolescente já não poderão mais ser tratados como objetos passivos da intervenção da
família, da sociedade e do Estado. A criança tem direito ao respeito, à dignidade e à
liberdade, e esse é um dado novo que em nenhum momento ou circunstância poderá
deixar de ser levado em conta.
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Pessoas em Condição Peculiar de Desenvolvimento

Serem consideradas PESSOAS EM CONDIÇÃO PECULIAR DE DESENVOLVIMENTO foi uma
das principais conquistas. Isso significa que, além de todos os direitos de que desfrutam
os adultos e que sejam aplicáveis à sua idade, as crianças e os adolescentes têm ainda
direitos especiais decorrentes do fato de que:

• ainda não têm acesso ao conhecimento pleno de seus direitos;

• ainda não atingiram condições de defender seus direitos frente às omissões e
transgressões capazes de violá-los;

• não contam com meios próprios para arcar com a satisfação de suas necessidades
básicas;

• por se tratar de seres em pleno desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e
sociocultural, a criança e o adolescente não podem responder pelo cumprimento
das leis e demais deveres e obrigações inerentes à cidadania da mesma forma
que os adultos.

Prioridade Absoluta

A PRIORIDADE ABSOLUTA à criança e ao adolescente, entendida como:

• primazia em receber proteção e socorro em qualquer circunstância;

• precedência no atendimento por serviço ou órgão público de qualquer Poder;

• preferências na formulação e execução das políticas sociais públicas;

• destinação privilegiada de recursos públicos às áreas relacionadas com a proteção
da infância e da juventude.

Fonte:

É possível mudar – Antônio Carlos Gomes da Costa.
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O QUE SIGNIFICA POLÍTICA PÚBLICA?

Introdução

As políticas públicas têm sido criadas como resposta do Estado às demandas que emergem
da sociedade e do seu próprio interior, sendo expressão do compromisso público de
atuação numa determinada área a longo prazo. Pode-se assim entender a política pública
como:

“Linha de ação coletiva que concretiza direitos sociais declarados e garantidos em lei. É
mediante as políticas públicas que são distribuídos ou redistribuídos bens e serviços
sociais, em resposta às demandas da sociedade. Por isso, o direito que as fundamenta é
um direito coletivo e não individual.” (PEREIRA, citada por Degennszajh, 2000:59)

Ao se pensar em política pública, faz-se necessária a compreensão do termo público e
sua dimensão. Nesse sentido, Pereira destaca que:

“O termo público, associado à política, não é uma referência exclusiva ao Estado, como
muitos pensam, mas sim à coisa pública, ou seja, de todos, sob a égide de uma mesma
lei e o apoio de uma comunidade de interesses. Portanto, embora as políticas públicas
sejam reguladas e freqüentemente providas pelo Estado, elas também englobam
preferências, escolhas, decisões privadas, podendo (e devendo) ser controladas pelos
cidadãos. A política pública expressa, assim, a conversão de decisões privadas em decisões
e ações públicas, que afetam a todos.” (PEREIRA, 1994)

Entre as diversas políticas públicas, tais como a econômica, a ambiental, a de ciência e
tecnologia e outras, a política social é um tipo de política pública cuja expressão se dá
através de um conjunto de princípios, diretrizes, objetivos e normas, de caráter permanente
e abrangente, que orientam a atuação do poder público em uma determinada área.

Nas últimas décadas do século 20, em que houve forte ajuste econômico na maioria dos
países, a questão social foi agravada por diversos fatores: desemprego estrutural
(inexistência de postos de trabalho suficientes para todas as pessoas em idade
economicamente ativa), precarização das relações de trabalho (terceirização, trabalho
sem carteira assinada, desregulamentação de direitos conquistados, etc.), alterações na
organização familiar (grande número de famílias chefiadas por mulheres, por exemplo) e
no ciclo de vida, diminuição da taxa de mortalidade infantil e aumento da longevidade,
por exemplo, e aprofundamento das desigualdades sociais, gerando exclusão e simultânea
inclusão marginal de grande parcela da população.

As respostas políticas dos diversos países à questão social, embora diferenciadas,
apresentam algumas medidas comuns, entre elas: o corte de benefícios ou a introdução
de medidas de flexibilização do acesso a eles; a maior seletividade (não se aplica a
todos) e a focalização das políticas sociais (atendem aos mais pobres dentre os pobres),
tornando-as residuais e casuais, ou seja, os programas não são contínuos nem abrangentes
e atingem pequenos grupos por determinado tempo; a privatização de programas de
bem-estar social, isentando o Estado da garantia dos mínimos sociais necessários à
sobrevivência humana; e o desmonte da rede de proteção social, antes mantida pelo
Estado.

No Brasil, a crise decorrente do esgotamento do “milagre econômico”, ao final da década
de 70 e início da década de 80, propiciou uma conjuntura socioeconômica favorável ao
movimento da sociedade em direção à redemocratização e, com isso, à reorganização da
sociedade civil, através de diversos acontecimentos sociais. O processo de
redemocratização da sociedade brasileira levou à instalação da Assembléia Nacional
Constituinte e à possibilidade de se estabelecer uma outra ordem social, em novas bases,
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o que fez com que esses movimentos se articulassem para tentar inscrever na Carta
Constitucional direitos sociais que pudessem ser traduzidos em deveres do Estado, através
de políticas públicas.

A política social brasileira da década de 80 apresentava estratégia reformista, ou seja,

“crescimento sustentado; ampliação do emprego; aumento do salário real; melhor
distribuição de renda; reforma agrária; seguro desemprego; revisão da legislação
trabalhista e sindical; descentralização político-administrativa; participação e controle
social; redefinição do padrão regressivo de financiamento das políticas sociais;
universalização do acesso; ampliação do impacto redistributivo.” (Fagnani, citado por
Silva, 1997:63)

Tal estratégia, na verdade, encontrava-se na contramão do processo de reestruturação
econômica e social que acontecia nos países de economia avançada, que envolvia fortes
medidas de contenção de gastos e diminuição crescente da cobertura no atendimento às
necessidades sociais, destinadas a desresponsabilizar o Estado da proteção social,
transferindo parte de suas responsabilidades e ações para a sociedade civil e o mercado.

Nesse período, a Constituição Brasileira de 1988, reflexo da ampla mobilização social
que a precedeu, instituiu oficialmente o sistema de seguridade social no Brasil, baseado
no tripé previdência, saúde e assistência social, e, através do seu art. 195, definiu seu
financiamento por toda a sociedade através de recursos orçamentários da União, dos
estados e dos municípios, além das contribuições sociais dos empregadores (folhas de
salários, faturamento e lucros), de trabalhadores e de receitas de concursos e prognósticos
(loterias).

Essa normatização teve grande importância no  que diz respeito às políticas que integram
o sistema, pois, a partir da  Carta Constitucional, foi reconhecido o direito à proteção
social devida pelo Estado como universal (a todo cidadão), independentemente de
contribuição prévia ao sistema, e estabeleceu-se estruturas organizativas de caráter
democrático para seu funcionamento (conselhos, fundos, comissões, conferências, etc.).
Esse sistema, ainda que restrito a essas políticas, teve o mérito de romper com o formato
contratual contributivo, ou seja, a proteção social passa a ser incondicional, não
dependendo mais de contribuições pessoais que caracterizavam o sistema até então
vigente e inscreveu novos direitos sociais para a população, em particular o direito à
assistência social para os não-segurados, aqueles que não estão vinculados ao mercado,
e para os segurados que se encontrem em situação de vulnerabilidade circunstancial ou
conjuntural, como, por exemplo, em momentos de calamidade pública.

A década de 90 foi marcada pelos esforços e lutas dos setores progressistas da sociedade
na regulamentação e implementação dos direitos sociais inscritos na Constituição. Foram
regulamentadas as áreas da criança e do adolescente, da seguridade social, da saúde, da
assistência social, da educação e da previdência social, com amplas discussões e
pactuações entre diversos atores que, organizados, representavam os segmentos sociais
envolvidos. Foi uma década marcada pelo conflito entre a expectativa da implementação
de políticas públicas que concretizassem os direitos conquistados, assegurados em lei, e
as restrições políticas e econômicas impostas para sua implementação.

A política pública é uma atividade orientada para o bem comum, ou interesse público.
Não se faz política pública para um grupo de pessoas, nem para um partido ou uma
igreja. Os destinatários de uma política pública são todos os cidadãos, sem exceção.

Então a política pública  tem a ver com os seguintes elementos constitutivos.

• Universalidade de atendimento: o serviço prestado pelo Poder Público é para todos,
sem exceção. Por exemplo, quando a Constituição Federal garante o ensino
fundamental e gratuito, ela está assegurando a educação, que é um direito de todo
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brasileiro, qualquer pessoa, seja qual for a sua idade, cor, credo, status econômico,
tem o direito de estudar. Público não quer dizer o que é “de graça”, mas, sim, o que
é do povo.

• Uniformidade e equivalência dos serviços, qualquer que seja o público destinatário.
No exemplo dado acima, a qualidade da educação tem que ser a  mesma, tanto na
cidade, como no campo; tanto na escola pública, como na escola particular.

• Seletividade e distributividade na prestação dos serviços. A seletividade inclui uma
escolha (seleção) e essa escolha tem um critério de distributividade, isso é: a
prestação do serviço da educação deve dar preferência aos mais carentes. Um
outro exemplo, numa enchente em que muitas famílias ficaram desabrigadas, as
crianças têm prioridade absoluta no atendimento nos hospitais, nas filas de
alimentação, etc. Este último exemplo nos leva ao critério de seletividade
estabelecido no Estatuto para o atendimento à criança e ao adolescente no art. 4º,
parágrafo único: “A garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber
proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência do atendimento
nos serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência na formulação e na
execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos
públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude”.

• Equidade: é a adaptação ou mesmo correção da lei na sua aplicação aos casos
concretos. Continuando o exemplo da educação, todos têm direito a ela; mas,
dentro de um critério de equidade, se for preciso restringir as matrículas em  função
da falta de lugares na escola, os mais pobres têm preferência. E, entre os mais
pobres, as crianças serão atendidas com precedência. O Art. 6º do Estatuto fornece
critérios de equidade para aplicação da lei: “Na interpretação desta Lei levar-se-ão
em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os
direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do
adolescente como pessoas em desenvolvimento”.

• Seguridade Social está diretamente relacionada à cobertura universalizada de riscos
e vulnerabilidades sociais e a assegurar um conjunto de condições de vida dignas a
todos os cidadãos. No Brasil, essa concepção data da Constituição  de 1988 e
envolve as políticas de Saúde, de Assistência Social e de Previdência Social.

• Diversidade da base de financiamento: no caso da educação, os recursos têm sua
origem na arrecadação de impostos federais, estaduais e municipais e no salário-
educação recolhido pelos empresários. Quer dizer, a educação tem diversas fontes
de financiamento previstas na lei. No caso da criança e do adolescente, o Estatuto
prevê (art. 88, IV) a criação de fundos, nacional, estaduais e municipais vinculados
aos Conselhos de Direitos, para programas específicos.

A busca da efetividade das políticas
(bases para uma nova revisão de paradigmas)

A superação dos problemas e desafios para maior eficácia e efetividade das políticas
públicas parece residir num novo estágio de evolução no processo de mudança de
paradigmas associados à formulação e implementação e no reequacionamento dos meios
para implementá-las. A revisão no enfoque induz que se adotem estratégias de ação
como as a seguir resumidas.

1. Desenvolver políticas sociais específicas de inclusão, com caráter de promoção e
não apenas de proteção social. Apesar das mudanças nos paradigmas verificadas
nos últimos anos, as políticas sociais, sobretudo no campo da assistência, limitam-
se, ainda, às formulações compensatórias e simétricas, não guardando compromisso
com a efetiva promoção dos diferentes grupos sociais, deixando de lado as
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particularidades de cada grupo e as singularidades da manifestação dos problemas
em cada região, estado ou localidade. As políticas devem, pois, refletir também a
riqueza das peculiaridades culturais inerentes a cada segmento – populações negras
e indígenas, mulheres, crianças e adolescentes, pessoas idosas e portadoras de
deficiências, homossexuais, etc. –, fundamentando-se no princípio da focalização.

2. Desenvolver políticas públicas de combate à pobreza e à exclusão social que sejam,
simultânea e fundamentalmente, políticas de desenvolvimento. Se a política social
não se confundir com uma política de desenvolvimento, ela tenderá a reproduzir
formas assistenciais, sempre necessárias, sem dúvida, mas que acabam se
“alimentando” da pobreza ao se concentrarem na compensação (ou correção) das
defasagens de inserção produzidas pelo chamado modelo econômico ou advindas
daquelas desigualdades que compuseram a nossa herança histórica.

Uma política voltada  a atender “crianças pequenas” em situação de risco não pode,
por exemplo, deixar de contemplar, dentre outras, as interfaces relacionadas com
educação, saúde, nutrição, apoio ao desenvolvimento familiar e as causas do risco
associadas à inserção social da respectiva família.

3. Desenvolver mecanismos que possibilitem a ampliação da ação pública não estatal.
A chamada questão social não será resolvida unicamente pelo Estado. A ação do
Estado na área social, conquanto necessária e até mesmo imprescindível, é
insuficiente e evidencia-se claramente que não há recursos – financeiros, materiais
e humanos – capazes de viabilizar o conjunto de políticas necessárias ao
enfrentamento das desigualdades sociais. Portanto, os principais problemas sociais
do País não poderão ser enfrentados sem a parceria com a sociedade.

As experiências recentes mais bem-sucedidas, de iniciativa estatal ou de entidades da
sociedade civil, fortalecem a tese do potencial mobilizador de recursos que representa
uma nova e ampliada visão da participação.

Nesse sentido, não se trata de valorizar apenas a representação popular pela via da
sociedade organizada, mas de envolver o conjunto de atores da sociedade civil, sobretudo
as classes empresariais, atribuindo-lhes a responsabilidade social requerida pelas reais
dificuldades.

4. Promover, em nível de Estado, a articulação entre as diversas ações empreendidas.
Sem essa articulação, intra-estatal, dos diversos órgãos governamentais, nos – e
entre os – três níveis de governo, o Estado não conseguirá adotar uma nova
racionalidade que evite o mau aproveitamento dos recursos.

Embora, como visto, as atuais políticas públicas sociais guardem um claro compromisso
com a articulação vertical (intergovernamental), ainda padece-se com a falta de integração
entre as políticas de uma mesma unidade de governo. A articulação e cooperação horizontal
é, portanto, medida imprescindível à conquista da efetividade das políticas. Como visto,
a principal dificuldade de integração reside na fragmentação das estruturas estatais nos
três níveis do governo e a existência de feudos corporativos no âmbito das instituições
responsáveis pela concepção e implementação das políticas. A superação desse impasse
decorrerá, por certo, da evolução da cultura institucional enraizada em cada unidade de
governo e da capacidade da liderança política de assegurar unidade e coerência à ação
das distintas instituições que atuam sob sua responsabilidade. Vale, finalmente, realçar
que a percepção da realidade e dos problemas vivenciados pelos indivíduos na sociedade
não é compartimentada, fragmentada ou setorizada. Dessa forma, quanto mais proativa
for a sociedade civil, maiores serão as possibilidades de integração das ações de governo.

5. Promover convergência e integração das ações. Nenhum resultado ponderável, em
termos de melhoria efetiva das condições de vida das populações marginalizadas,
poderá ser obtido apenas por decisão e no plano abstrato da União e dos Estados
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Federados, sem que se faça convergir as ações para promover o desenvolvimento
integrado local conjugado com políticas de redução de desigualdades. Nesse princípio,
busca-se sintetizar o conjunto de recomendações anteriores, afirmando-se
simultaneamente: a focalização, a convergência, a integração e as parcerias, como
fatores decisivos à construção de políticas voltadas à promoção e ao
desenvolvimento social mais efetivas e eficazes.

Em resumo, trata-se, como já afirmado, de conferir prioridade ao aumento de capacidades
e à mudança de mentalidades em nível de Estado e de Sociedade Civil, orientando-se
pelos princípios que norteiam concepções de desenvolvimento sustentável adaptados à
realidade social do Brasil contemporâneo.

Fontes:

Anais do Seminário Política Social do Município para Criança Pequena: Formulando Novas
Ações – Alexandre C. de A. Santos

Anais da II Conferência de Assistência Social – Raquel Raichelis – dez. / 97

PROTEÇÃO INTEGRAL: POLÍTICAS INTEGRADAS

A política de atendimento às crianças e adolescentes será integral: para cidadãos inteiros,
proteção integral e políticas integradas. Os Conselhos de Direitos e Tutelares devem
lutar contra a desarticulação das ações e a dispersão de recursos e energias.

Devem trabalhar ativamente para a integração das ações governamentais e não-
governamentais, para a construção de políticas públicas articuladas e consistentes.

O artigo 87 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece as linhas da política de
atendimento.

“São linhas de ação da política de atendimento:

• políticas sociais básicas;

• políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles
que deles necessitem;

• serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas
de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;

• serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes
desaparecidos;

• proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do
adolescente.”

Para estruturar um Sistema Municipal de Atendimento eficaz, é importante o entendimento
de cada uma dessas políticas e desses serviços.
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Políticas Sociais Básicas

São universais. Destinam-se ao conjunto da população infanto-juvenil.

Destinam-se ao atendimento de necessidades básicas comuns a todas as crianças e
adolescentes: educação, saúde, cultura, recreação, esporte, profissionalização, moradia,
alimentação.

Numa sociedade marcada profundamente pelas desigualdades sociais, devem estar
voltadas, prioritariamente, para as crianças e os adolescentes pobres, que têm escassas
alternativas de usufruir desses direitos sociais fundamentais.

Políticas Assistenciais

Destinam-se às crianças e adolescentes em estado temporário ou permanente de
necessidade, em razão de privação econômica ou de outros fatores.

São orientadas, prioritariamente, para as camadas sociais mais pobres.

Exemplos: programas de alimentação complementar; de abrigo provisório; creches
comunitárias; passes para viagens e outros.

Devem articular-se aos programas derivados das políticas sociais básicas.

Devem ser transitórias e ter um caráter emancipador: contribuir para a superação da
situação de crise para elevar o seu destinatário a uma nova condição de vida.

Não são  de caráter universal (direito de todos e dever do Estado). Exemplo: não se
destinam a todas as crianças e adolescentes, porém, para aqueles que se encontrem em
situação de vulnerabilidade social.

Políticas de Proteção Especial

Destinam-se às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social.

São orientadas para crianças e adolescentes que tenham seus direitos ameaçados e/ou
violados física, psicológica ou moralmente.

Exemplos: plantões de recebimento e encaminhamento de denúncias; abrigos; programas
de reabilitação de usuários de drogas; programas para adolescente autor de ato infracional
e outros.

Devem articular-se aos programas de políticas sociais básicas.

Devem ser transitórias e ter um caráter emancipador.

Não são de caráter universal, isto é, não são dirigidas ao universo nem a determinados
segmentos da população infanto-juvenil.

Situações de Risco Pessoal e Social:

• abandono, abuso, negligência e maus tratos nas famílias e nas instituições;

• vida nas ruas;

• trabalho abusivo e explorador;
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• uso e tráfico de drogas;

• exploração sexual;

• conflito com a lei, em razão de cometimento de ato infracional.

Políticas de Garantia de Direitos

Destinam-se  às crianças e adolescentes envolvidos em situações onde existam conflitos
de natureza jurídica.

Devem garantir a defesa jurídico-social dos direitos individuais e coletivos da população
infanto-juvenil.

Exemplos: programas de assistência jurídica; plantões de defesa de direitos; serviços de
advocacia da criança e do adolescente e outros.

Devem articular-se aos programas de políticas sociais básicas.

Devem ser transitórias e ter um caráter emancipador.

Atuação: objetiva resgatar a distância entre a realidade e a lei, isto é, busca diminuir a
distância entre os dois planos da vida social – o País-real e o País-legal.

Alguns exemplos de órgãos públicos responsáveis pela garantia de direitos e entidades
da sociedade civil que dispõem de estruturas de garantia de direitos:

Ministério Público, Magistratura, Defensoria Pública, Delegacias da Criança e do
Adolescente, Juizado da Infância e da Juventude, Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares, Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente, Centro de Defesa de Direitos.

O Conselho Tutelar, vale ressaltar, enquanto órgão de garantia de direitos, pode e deve
requisitar todos os programas e serviços que integram as políticas necessárias à proteção
integral da criança e do adolescente, bem como às suas famílias. Deve, inclusive, em
atuação articulada com o Conselho de Direitos, buscar a criação e adequação de programas
diante das demandas existentes no município, sem se esquecer de que:

A criação de um Sistema Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente pressupõe
muita articulação e integração política. Conselhos Municipais de Direitos e Conselhos
Tutelares podem e devem dar os rumos e os passos fundamentais desse trabalho.

A pirâmide apresentada a seguir sintetiza a articulação dos quatro níveis das políticas de
atendimento: quanto melhores e mais abrangentes as políticas sociais básicas, menor o
número de crianças e adolescentes encaminhados para as políticas de assistência social,
de proteção especial e de garantia de direitos, que, por sua vez, deverão ser transitórias
e emancipadoras: fazer o caso atendido retornar sempre para o terreno das políticas
sociais básicas.

Políticas e
Programas de
Atendimento

ð são um conjunto articulado de ações governamentais
e não governamentais;

ð devem articular a cooperação da União, do Estado e
dos municípios vizinhos (região ou microrregião).
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Art. 87 do ECA: Níveis das Políticas de Atendimento

Fontes:

É possível Mudar – Antônio Carlos Gomes da Costa.

Políticas Públicas – Alysson Carvalho, Fátima Salles, Marília Guimarães, Walter Ude –
Publicação Editora UFMG.

Conselhos e Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente – Um Guia para
Ação – Publicação: Pró-Conselho – Instituto Telemig Celular – Elaboração Modus Faciendi.
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REVISÃO DE PARADIGMAS LEGAIS, POLÍTICOS,
TEÓRICOS E PRÁTICOS

• ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente/90

• LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social/93

• LDB - Lei de Diretrizes e Bases/96

• NOVAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO: CONSELHOS, FÓRUNS E REDES

• CONSTRUÇÃO DE NOVAS REFERÊNCIAS PARA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO

ECA, LOAS E LDB - PRINCÍPIOS COMUNS

• CONSOLIDAÇÃO DA CIDADANIA

• DEMOCRACIA PARTICIPATIVA - PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA FORMULAÇÃO E
CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS CONSELHOS

• INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS

• MUNICIPALIZAÇÃO

• QUALIDADE E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS FUNDAMENTADAS NA DEMANDA E
AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS

• AUTONOMIA DAS INSTITUIÇÕES, OBSERVADAS AS DIRETRIZES LEGAIS

• ARTICULAÇÃO E FORTALECIMENTO DE REDES

CONSELHOS

São órgãos públicos fundamentados no princípio de democracia participativa. Estão sendo
construídos para garantir a participação e o controle social de várias políticas públicas:
saúde, educação, assistência social...

Existem também aqueles conselhos voltados para a defesa e promoção de direitos de
segmentos específicos da população, como o da criança e do adolescente, o da pessoa
com deficiência, o idoso...

Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente: órgão paritário, composto por
representantes do executivo e da sociedade civil, estes últimos escolhidos em fórum
próprio. Sua competência refere-se à decisão e avaliação de políticas de atenção aos
direitos da criança e do adolescente, no seu respectivo âmbito de atuação.

Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente: órgão composto por cinco pessoas escolhidas
pela comunidade local para o mandato de três anos, permitida uma recondução. Existe
para zelar (atender, encaminhar casos e requisitar serviços públicos) pelos direitos previstos
no Estatuto da Criança e do Adolescente.

SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS

É o conjunto articulado - uma rede - de pessoas e instituições operando para efetivar os
direitos da criança e do adolescente, conforme determinam as leis.
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QUEM FAZ PARTE DESSE SISTEMA

• A Família.

• As Organizações da Sociedade (instituições sociais, associações comunitárias,
sindicatos, escolas, empresas...).

• Os Conselhos (dos Direitos da Criança e do Adolescente, Tutelar, da Educação, da
Assistência, da Saúde, da Cultura...).

• Os Poderes Públicos (Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Não há nenhuma referência explícita ao Sistema de Garantia dos Direitos nas legislações
que se referem à criança e ao adolescente – a Constituição Federal, o Estatuto, a Lei
Orgânica de Assistência Social, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No
entanto, a idéia de articulação, de trabalho integrado e complementar em rede está
presente em todas elas.

Vejamos:

• o artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente/90 determina que “a política
de atendimento aos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um
conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”;

• a Lei Orgânica de Assistência Social/93 – LOAS – estabelece, em seu artigo 6º, que
“as ações na área da assistência social são organizadas em sistema descentralizado
e participativo, constituído pelas entidades e organizações de assistência social
abrangidas por esta lei, que articule meios, esforços e recursos, e por um conjunto
de instâncias deliberativas compostas pelos diversos setores envolvidos na área”;

• dos princípios que devem fundamentar o ensino, determinados pela Constituição
Federal/88 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/96 – LDB –,
destacamos o “pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino;” e “a gestão democrática do ensino
público, na forma da lei”,  como os  que relacionam-se mais especialmente com a
idéia de integração. Também no parágrafo 2º do artigo 1º, que estabelece que a
“educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”,
sugerindo que as escolas contribuam para o desenvolvimento social, atuando em
sintonia com as comunidades onde se inserem; e no artigo 211, “a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus
sistemas de ensino”, encontramos reforços para o princípio de integração, básico
para o efetivo funcionamento do Sistema de Garantia dos Direitos.

LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – LOAS

• A Constituição Federal de 1988 representa um marco na organização do Estado
brasileiro e na garantia dos direitos da sociedade.

• No que tange à questão social especificamente, introduziu um conceito novo: o
conceito de Seguridade Social, incluindo aí o tripé saúde, previdência e assistência
social.
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• Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos
poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos da população
relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

• A Assistência Social foi posteriormente regulamentada pela Lei nº 8.742 de 7 de
dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS –, que estabelece
novos  conceitos e novos modelos de assistência social no Brasil.

• Art. 2º - Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma integrada às
políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos
sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à
universalização dos direitos sociais.

• A partir da nova Constituição e da LOAS, várias iniciativas buscaram tornar realidade
os princípios da assistência social inscritos na legislação.

MARCO REFERENCIAL DA POLÍTICA NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUAIS OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL?

• Primazia da responsabilidade do Estado, em cada esfera de governo, na condução e
interação com a sociedade por enfrentamento da miséria, pobreza e exclusão.

• Centralidade na família para a concepção e implementação dos benefícios, serviços,
programas e projetos.

• Descentralização político-administrativa no âmbito da União, estados, Distrito Federal
e municípios, com ênfase na municipalização.

• Comando único da gestão das ações em cada esfera de governo.

• Participação da população na formulação da  política de assistência social e no
controle das ações, por  intermédio de conselhos, conferências e fóruns em cada
esfera de governo.

QUAIS AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL?

• Articulação com outras políticas sociais e macroeconômicas.

• Participação da Sociedade Civil organizada na formulação da política e no controle
das ações, em todos os níveis de governo.

• Estreitamento da parceria entre Estado e Organizações da Sociedade Civil para
prestação de serviços assistenciais e ampliação das condições produtoras de bens e
serviços de qualidade à população.

• Promoção de ações integradas e convergentes entre os três níveis de governo.

• Efetivação de amplos pactos entre Estado e sociedade, que garantam o atendimento
a crianças, adolescentes, idosos, pessoas portadoras de deficiência e famílias em
estado de vulnerabilidade e exclusão social.

• Fomento a estudos e pesquisas para a promoção de informações que subsidiem  a
formulação de políticas, da gestão do sistema e da avaliação dos impactos da Política
de Assistência Social.
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• Mudança na cultura política de pensar, gerir, executar, financiar e avaliar as ações
de assistência social.

• Mudança de enfoque da avaliação centrada no processo burocrático para a avaliação
de resultados da Política de Assistência  Social.

• Estímulo às ações que promovam integração familiar e comunitária, para a construção
da identidade pessoal e convivência social  do destinatário da assistência social.

• Fomento às ações que contribuam para a geração de renda.

A QUEM SE DESTINAM AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL?

• Pessoas em condições de vulnerabilidade próprias do ciclo de vida, que ocorrem,
predominantemente, em criança de zero a cinco anos e em idosos acima de sessenta
anos.

• Pessoas em desvantagem pessoal.

• Situações circunstanciais e conjunturais.

QUAIS AS FUNÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL?

• Inserção.

• Prevenção.

• Promoção.

• Proteção.

As funções são inter-relacionadas e desenvolvidas por intermédio de:

• benefício de prestação continuada;

• benefícios eventuais;

• serviços assistenciais;

• programas;

• projetos de enfrentamento da pobreza.

Fonte: Material de Capacitação de Conselheiros – Débora David
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A FAMÍLIA

A família é um espaço insubstituível para a assistência e proteção das novas gerações e
para o desenvolvimento de valores e atitudes sociais baseados na cooperação e
solidariedade. A convivência familiar em um ambiente em que a criança e o adolescente
se sintam respeitados, compreendidos e que lhes transmita segurança é fator
preponderante para o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.

É dentro da família que a criança inicia, ao nascer, o seu processo educativo, juntamente
com a formação da sua identidade e percepção de quem são os outros em sua vida. É na
família que ela recebe as primeiras influências da sua cultura. O direito de crescer no
seio de uma família e, mais do que isso, a estabilidade do vínculo dentro desse grupo são
direitos inalienáveis de todas as gerações. Cabe à comunidade e ao Estado respeitar e
apoiar o fortalecimento da família, a fim de que esta possa cumprir suas funções.

A família seria então o “lugar dos cuidados, da proteção, do aprendizado dos afetos, um
espaço de socialização e de construção de identidades” (Carvalho, 1996, p. 52). Mas
nem todas as famílias conseguem desempenhar essa missão; podemos apenas afirmar
que a família possui potencialidades protetorais, e a sociedade deve oferecer-lhe condições
para que essas potencialidades venham a se realizar, propiciando a criação de vínculos e
de apoios relacionais.

Em todas as classes sociais observa-se que a família atual enfraqueceu seus laços baseados
no sangue e agregou novos parceiros, filhos de outros casamentos, conterrâneos, etc; é
a “ família mosaico” .

A família se desenha e se redesenha no seu tempo e espaço de vida. Ocorrem, a todo
momento, mudanças, processo de dissociação e associação, gerando novos arranjos e
dinâmicas para responder às novas demandas de produção, trabalho, consumo,
socialização, urbanização, etc. (Carvalho, 1998 c, p.12)

Essa situação real contrasta com a família-padrão nuclear idealizada no imaginário coletivo:
pai, mãe e filhos, que viveriam juntos felizes, em harmonia. É difícil para muitos aceitar
que não existe uma configuração familiar ideal, mas, sim, formações diferenciadas, cujas
características dependem do contexto histórico e social, da herança, da fase de vida e
flexibilidade de seus membros. Ainda que não seja perfeita, a família é fundamental para
a estruturação, o desenvolvimento e a formação do ser humano.

Profissionais que trabalham diretamente com famílias precisam se livrar do modelo
idealizado ao qual comparam as famílias “ reais” e se abrir ao grupo com o qual se
deparam, sem julgá-lo.

A mãe é considerada muito importante: é a ela que os filhos recorrem com maior
freqüência, a principal companheira de todos os membros da família. Sendo a gerente do
cotidiano familiar, sua presença é intensa e sua ausência cria um grande vácuo.

O pai simboliza as regras e interdições da sociedade e tende a ser visto como autoridade
maior dentro de casa, haja visto comentários como: “vou contar para seu pai”, “deixa seu
pai saber...”. Ainda hoje o pai é chamado a resolver uma situação que a mãe não consegue
administrar.

O papel das mulheres é fundamental na educação dos filhos, e elas não podem ser
esquecidas pelo poder público. Desdobrar-se para atender a todas as expectativas é
missão de uma supermulher/mãe/companheira e, para isso, ela precisa de ajuda.



36

REPENSANDO O TRABALHO COM AS FAMÍLIAS

Para refletirmos sobre o que hoje chamamos de um trabalho centrado no apoio e orientação
sociofamiliar, é fundamental trazer à luz algumas ponderações que foram norteadoras
para o cumprimento deste objetivo.

A partir da aprovação do ECA, movimentos políticos foram mais ou menos ofensivos no
investimento de sua implantação, refletindo o grau de prioridade que assume nas políticas
públicas a área da assistência social, enfoque básico na garantia de direitos. O desafio
que se coloca é realizar uma leitura onde são consideradas necessidades básicas, além
das questões estritas de saúde/alimentação, também questões psicológicas, econômicas,
sociais, enfim um redimensionamento levando em conta a ética e a cidadania, não como
discurso, mas como orientação de uma prática.

Se, num primeiro momento, a garantia dos direitos de uma criança/adolescente se dava
em uma situação de violação, promovendo sua retirada imediata da família como única
forma de proteção, a prática nos impõe hoje a necessidade de ler mais profundamente
essa realidade. Quando da violação, do abandono de uma criança/adolescente, existe
também uma família violada, abandonada, negligenciada e, por que não, agredida.

A violação dos direitos de crianças/adolescentes era respondida fragmentadamente.
Também à família era oferecido um atendimento fragmentado, isolado de seu contexto,
portanto com pouca incidência na possibilidade de resgate da situação de conflito. Por
conseqüência, intencionalmente ou não, o investimento no fortalecimento deste núcleo
familiar era muito frágil. Núcleo este, base de todas as relações e formação primeira das
estruturas psicológicas.

Portanto, para contrapor à lógica da institucionalização como proteção, se coloca
emergencial a constituição de uma política de atenção integral à família, como retaguarda
a uma política de proteção, que tenha, na sua intencionalidade, claramente colocado o
resgate do conjunto de relações e inter-relações por ela estabelecidas e vivenciadas.

Uma questão deve ser cristalina para quem trabalha com famílias nessa concepção,
mantendo uma coerência com os preceitos do ECA, com uma política de assistência
orientada pela LOAS: a necessidade de enfrentamento das questões de conflito. Não a
partir da prática do assistencialismo, da benesse, do atendimento desarticulado e
dependente, mas a partir da prática de solidariedade, da responsabilidade, quer se dizer,
mesmo trabalhando à luz de todas essas possibilidades, de uma postura dialógica, nos
casos de ameaça à integridade da criança/adolescente – violência física, abuso sexual –
a ação deve ser imediata e radical, o que não exclui, e esse é o elemento diferenciador,
a necessidade de um  atendimento à família e ao agressor (art. 129 e 130 ECA), isentando-
os de um juízo de valor.

As famílias empobrecidas dos centros urbanos, morando em barracos, cortiços ou casas
precárias da periferia, vêem-se confinadas a uma situação de apartheid social.

Os núcleos familiares atingidos pela pobreza e não cobertos pelas malhas de proteção
social vêem esgarçados seus vínculos e reduzidos os recursos para cumprirem suas funções
centrais: prover cuidados físicos, afetivos e educacionais aos que crescem em seu seio.
Além de debilitar a família, o enfraquecimento do tecido social compromete também a
sua sobrevivência comunitária.

Assim, as famílias fragilizadas pela pobreza e pela exclusão ao acesso a bens e serviços
encontram sérias dificuldades em responder pela guarda e proteção de seus filhos,
provocando sérias distorções e conflitos em seu interior. Faz-se necessária uma convocação
para uma mobilização na direção do seu fortalecimento.
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Uma leitura comprometida do ECA e da LOAS não deixa margem de dúvida: a função do
Estado é fortalecer o grupo familiar no sentido  de dar conta do conjunto das necessidades
básicas e, não, de substituir a família numa prática institucionalizada, reprodutora de um
discurso compartimentalizado, mantenedor de uma possibilidade vertical de trabalho,
autoritária, pois impede a constituição de alternativas por parte do grupo familiar.

Apostamos em uma outra via, nunca anulando a história de cada um,  portador de seus
próprios valores, que devem ser respeitados. Somente ressaltamos que esse respeito
deve, necessariamente, ser estendido às famílias com as quais trabalhamos, a sua história,
seus valores, pertencentes, talvez, a diferentes etnias, culturas, processos produtivos.

Questionamo-nos quando programas propõem ressocializar, numa perspectiva unilateral,
como se só um dos atores tivesse a socialização correta, desrespeitando toda a bagagem
que antecede esse encontro, como se, por mágica, isso se apagasse e fosse possível
começar do zero. O zero que, no nosso entendimento, é o momento da fecundação; a
partir daí, todos os movimentos são de soma. Podem ser opressores, violentos, negligentes,
confusos, mas não podem ser apagados, podem ser resignificados. Apostamos na postura
que investe na socialização das informações, no fomento de grupos de mútua ajuda, da
constituição de alternativas a partir de uma melhor auto-imagem de cada um, a partir da
existência de uma rede de apoio, não unilateral do Estado, mas da sociedade como um
todo, onde a comunidade faz parte.

Apostamos no trabalho pela via pedagógica, que não retira do grupo a necessidade de
novos processos de aprendizagem, não invadindo a privacidade de cada sujeito, de cada
núcleo familiar, de cada grupo comunitário, mas fortalecendo laços e deixando emergir
do sujeito/família suas alternativas de enfrentamento, suas alternativas de organização.

A proposta de orientação e apoio sociofamiliar para famílias toma sentido quando, investida
de uma melhor auto-imagem, pode instrumentalizar-se para o enfrentamento pela luta
de seus direitos, serviços e benefícios públicos, o que reverterá claramente na
potencialização de sua capacidade para resolver conflitos, violações, abandonos.

Temos uma convicção: se com esta família for construída uma melhor auto-estima, uma
convivência solidária e responsável (responsável pela exigência de seus direitos) e
possibilitado um maior acesso  aos serviços, estaremos começando a responder, como
política pública, pela parte que nos cabe no atendimento a que esses núcleos familiares
sejam estruturas saudáveis no desenvolvimento de vínculos com seus membros, que
sejam espaços de reflexão, independência e cidadania. Enfim, espaços de confiança e
afeto, funções básicas para sua manutenção, podendo aí, então, responder pelo seu
papel de proteção.

Fontes:

Educação e Participação – ONG  – Parceira da Família – Publicação CENPEC – UNICEF

Revista RETRATO SOCIAL – “Repensando o Trabalho com Famílias Pobres” – Silvia Giugliani

 FAMÍLIA SUBSTITUTA

Segundo o artigo 25 do ECA,  “Família natural é  a comunidade formada pelos pais ou por
qualquer deles e seus descendentes”. Restritamente falando, o termo família se refere
tão somente aos genitores e sua prole. Mas, em sentido lato, família é todo conjunto de
pessoas ligadas pelo laço da consangüinidade (Clovis Bevilaqua).  O adjetivo “natural”
tem por função fazer a distinção entre  esta e a família substituta.

Fundamentação legal: Código Civil, artigos 1511 a 1638, e artigo 25 do ECA.
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Família Substituta

Tendo em vista que a família  é  tão importante na vida da criança e do adolescente,
sempre que este não puder,  eventual, transitória ou definitivamente, contar com sua
família natural, deverá ser-lhe assegurada uma família substituta. O ECA  veio extinguir
a dolorosa situação da criança institucionalizada, vivendo em internatos até atingir a
maioridade, tornando-se um adulto sem  raízes, com nenhum ou apenas alguns esgarçados
vínculos familiares. Todos os esforços devem ser envidados no sentido de se  manter a
criança  em sua família de origem. Mas, se isso revelar-se impossível, há que se apelar
para o recurso da família substituta.

O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que a colocação em família substituta,
independente da situação jurídica da criança e do adolescente, poderá ocorrer através
das seguintes formas.

• Guarda.

• Tutela.

• Adoção.

Para tal, deverão ser respeitados os seguintes requisitos.

• A criança ou adolescente deverá, sempre que possível, ser ouvida e sua opinião,
acatada.

• Deverá ser considerado o grau de parentesco e a relação de afinidade ou afetividade,
visando à integração das partes.

• A pessoa pretendente à colocação familiar deverá revelar-se compatível com a
natureza da medida e oferecer ambiente familiar adequado ao desenvolvimento
da criança e do adolescente.

• A criança, e/ou adolescente, colocada em família substituta não poderá ser
transferida a terceiros ou a entidades governamentais ou não-governamentais
sem autorização judicial.

• A colocação em família substituta sob a condição de guarda ou tutela, que não
estabelece vínculo de filiação, implica compromisso do responsável em
desempenhar esse encargo de maneira a atender satisfatoriamente a criança e o
adolescente em suas necessidades básicas.

Guarda

Conceituação

Tipo de colocação em família substituta, através de processo legal que obriga à prestação
de assistência material, moral e educacional à criança e ao adolescente, conferindo a seu
responsável o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

Características

Confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos
de direito, inclusive previdenciário.

Não estabelece vínculo de filiação.



39

Poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, sendo
necessário ouvir o Ministério Público.

A guarda não poderá ser deferida a estrangeiros.

Base legal

Estatuto da Criança e do Adolescente – Capítulo III, Subseção II – (arts. 33 a 35).

A Guarda é um dos atributos do poder familiar. Durante muito tempo, entendeu-se que
aquele que detinha tal poder tinha direito quase absoluto à guarda do menor.  Aos poucos,
foi-se alterando o entendimento, até permitir-se que a guarda possa ser atribuída a
terceiros, mesmo contra a vontade do titular. Deve prevalecer,  como sempre, o interesse
da criança ou do adolescente.

Em caso de adoção, por exemplo, a família substituta assume definitivamente o lugar da
substituída, com todos os deveres, obrigações  e  direitos; já a guarda, modalidade de
substituição eventual ou transitória, transfere ao guardião  poderes restritos. O guardião
é obrigado a prestar assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente.

A guarda transfere ao guardião, a título precário, poderes restritos, não implicando prévia 
suspensão ou destituição do Poder Familiar, e pode ser revogada a qualquer tempo
mediante ato judicial, ouvido o Ministério Público (artigo 35 do ECA).

A guarda não se confunde com a tutela, nem o guardião se investe na autoridade do
tutor. Como já foi dito, a guarda pode coexistir com o Poder Familiar, sendo que, dependendo
da situação, o guardião tem o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Já a
tutela exige, quando não a destituição,  pelo menos a suspensão do Poder Familiar.

Guarda, Visitas e Alimentos de pais separados

Decretada a separação judicial ou divórcio, sem que haja entre as partes acordo quanto
à guarda dos filhos, será ela atribuída a quem revelar melhores condições para exercê-
la. Com isso, o texto da lei foge à praxe, pois, a não ser em casos excepcionais, a
tendência sempre foi atribuir a guarda dos filhos à mãe.

O termo “melhores condições” é muito amplo, não devendo, portanto, ser entendido
apenas como melhores condições financeiras.

Havendo acordo, a guarda poderá ser fixada sob a forma compartilhada.

Rompendo-se o vínculo conjugal pelo divórcio ou pela separação, o direito à visita do pai
ou da mãe aos filhos será deferido pelo juiz, devendo esta ser regulamentada judicialmente
se as partes não entrarem em acordo.

O direito aos alimentos será preservado a quem deles necessitar, e, indiscutivelmente,
aos filhos menores, sempre se observando o binômio possibilidade / necessidade, ou
seja, possibilidade de quem paga e necessidade de quem recebe, podendo o seu valor
ser revisto a qualquer tempo, na forma do artigo 1699 do Código Civil, mediante a
interposição de ação revisional de alimentos.

O inadimplemento do pagamento na data acordada dá margem ao credor de promover o
ajuizamento da competente ação de execução, que poderá correr sob a forma do artigo
732 do Código de Processo Civil (com pena patrimonial – citação para pagar em 24 horas
sob pena de penhora) ou, ainda, sob a forma do artigo 733 do mesmo Diploma Legal
(citação para pagar, provar que pagou ou justificar a impossibilidade de pagar sob pena
de prisão).
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Adoção

Conceituação

Processo legal pelo qual o adotado adquire, para todos os efeitos, a condição de filho
legítimo, desligando-o de qualquer vínculo com os pais ou parentes, salvo os impedimentos
matrimoniais.

Base legal

Constituição Federal – Art. 227, parágrafo 5º;

Estatuto da Criança e do Adolescente, Capítulo III, Seção III – Subseção IV – arts. 39 a
52.

A adoção visa a constituir para  a criança ou adolescente uma nova família com todas as
características da família natural. Aquele que é adotado assume para sempre a condição
de filho, em igualdade de condições com os demais.  A adoção é  irrevogável, mas admite-
se que o adotante possa perder  o Poder Familiar, tal como ocorre com  o pai natural.
Toda adoção, além de ser judicialmente concedida, deve, também, ser judicialmente
acompanhada através de técnicos devidamente preparados para o exercício de tal função.

O Novo Código Civil estabeleceu algumas modificações quanto ao instituto da adoção,
esbarrando em problemas de interpretação, principalmente numa forma comparativa ao
texto do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Desse modo, o entendimento é no sentido de que há de prevalecer a aplicação do Estatuto
em matéria de adoção, em tudo que não conflitar com as normas inovadoras introduzidas
no novo Código Civil.

Muitos dispositivos são repetidos, condicionando-se a capacidade de adotar à maioridade
civil, de acordo com o novo Código (18 anos), sendo que o código de 1916 prescrevia
idade mínima de 30 anos (art. 368).

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevalece regulando a adoção dos menores de 18
anos, até a data do pedido, salvo se o adotando já estiver sob a guarda ou tutela dos
adotantes.

O limite de idade de dezesseis anos entre adotante e adotando foi mantido.

Qualquer que seja o estado civil do adotante, é permitida a adoção.

Não existe qualquer previsão legislativa para a adoção formulada por casais homoafetivos.

A adoção continua a romper os vínculos do adotando com a família biológica.

A adoção de maiores de dezoito anos deverá obedecer a legislação do novo Código Civil,
que determina a formalização com sentença e com assistência efetiva do Poder Público
(art. 1623 do Código Civil).

Da sentença judicial (art. 47 – ECA) serão extraídos os mandados de cancelamento de
registro original do adotando, bem como o mandado de averbação que será levado a
registro junto ao cartório competente. No registro não deverá constar qualquer observação
sobre a origem do ato.
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Conseqüências Jurídicas da Adoção

• Cria vínculo de paternidade.

• Extingue o poder familiar dos pais naturais.

• Extingue os vínculos de filiação e parentesco do adotado com sua família de
origem, mantendo os impedimentos matrimoniais.

• Concede plenitude de direitos sucessórios, inclusive quanto aos descendentes do
adotado em relação aos seus ascendentes (adotantes).

• Concede ao adotado o nome da família adotante, que poderá, também, requerer
mudança de prenome.

• É irrevogável.

Tutela

Conceituação

Encargo ou autoridade que se confere a alguém, através de lei, para administrar os bens,
dirigir e proteger a criança ou o adolescente que se acha fora do Poder Familiar, bem
como para representá-lo ou assisti-lo nos atos da vida civil.

Base legal

Estatuto da Criança e do Adolescente, Capítulo III, Seção III – Subseção III – arts. 36 e
37.

Consiste a tutela no instituto relacionado à substituição da família (colocação em família
substituta), deferida judicialmente aos menores órfãos ou cujos pais tiverem sido
declarados ausentes; ou ainda que vivos forem, tiverem sido destituídos do Poder Familiar.

Como o menor precisa de alguém que o represente ou o assista nos atos da vida civil, a
representação ou a assistência far-se-á através da figura do tutor.

O direito à nomeação do tutor cabe aos pais, em conjunto, podendo ser feita por testamento
ou outro documento autêntico.

As pessoas enumeradas pelo artigo 1735 do Código Civil não podem ser nomeadas como
tutores.

A responsabilidade do tutor pertine quanto à educação, guarda, sustento e demais garantias
e direitos inerentes à criança e ao adolescente.

A inovação fica com os termos do artigo 1742 do Código Civil, que permite ao juiz
nomear um pró-tutor para fiscalização dos atos do tutor, que se obriga quanto à prestação
de contas. A legislação anterior predeterminava quanto à possibilidade de se instituir a
especialização de hipoteca legal.

Curatela

A curatela é o instituto no qual um maior incapaz é representado ou assistido por outrem,
após ser decretada sua interdição.

Estão sujeitos à curatela os enfermos mentais, os ébrios e viciados em tóxicos, os pródigos
e os que, por causa duradoura, não puderem exprimir sua vontade.
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A interdição, inclusive a do pródigo, pode ser promovida pelos pais ou tutores, pelo
cônjuge ou qualquer outro parente e pelo Ministério Público.

O artigo 1775 do Código Civil elasteceu ao companheiro o direito de ser curador do outro
(o artigo 454 estabelecia o direito apenas ao cônjuge não separado judicialmente).

O artigo 1780 do CC, inovador, prescreve que, a requerimento do enfermo ou portador de
deficiência física, ou, na impossibilidade de fazê-lo, de qualquer das pessoas a que se
refere o art. 1768 do referido código, dar-se-á curador para cuidar de todos ou alguns de
seus negócios ou bens.

As regras aplicáveis à tutela, no que não contrariar o instituto da curatela, serão à
mesma  aplicáveis.

Filiação

Toda designação discriminatória referente à filiação foi completamente abolida do novo
Código Civil, seguindo-se a linha traçada pela Constituição Federal.

Os filhos advindos fora do casamento mantêm os mesmos direitos dos demais. Na falta
de reconhecimento do filho pelo pai, poderá, a parte interessada, a qualquer tempo,
provocar o Poder Judiciário com a competente ação de investigação de paternidade, que
poderá, se for o caso, vir cumulado com pedido de alimentos. A prova pericial de DNA é
a forma mais convincente de produção de prova, embora não fique o juiz adstrito a
laudos periciais.

Quanto à aludida prova pericial, é importante ressaltar a significância que os artigos 231
e 232 do Código Civil trouxeram ao assunto ao prescrever que aquele que se negar a
submeter-se a exame médico necessário não poderá se aproveitar de sua recusa, sendo
que tal recusa ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o
exame.

Não havendo oposição, o filho registrado apenas pela mãe poderá ser reconhecido pelo
pai com a simples confecção de escritura pública de perfilhação, da qual não poderá
constar condições ou termo. Sendo o filho maior, não poderá ser reconhecido sem o seu
consentimento. Quanto ao menor, poderá impugnar o seu reconhecimento nos quatro
anos que se seguirem à maioridade.

Suspensão do Poder Familiar

Segundo o CC (art. 1635), extingue-se o Poder Familiar pela morte do pai  ou  do filho;
pela emancipação; pela maioridade; pela adoção e por decisão judicial nos termos do
artigo 1638, nos termos do artigo 5º, parágrafo único,  segundo o qual, se os pais não
cumprirem bem os deveres  e obrigações  poderão sofrer a suspensão ou a perda do
Poder Familiar.

Uma das importantes mudanças trazidas pelo ECA foi a de não mais permitir  que  a
pobreza, o estado de penúria da família seja motivo de perda do Poder Familiar. Se a
família não tem recursos financeiros para cuidar de seus filhos, caberá  ao Estado e/ou à
Sociedade fornecer-lhe tais recursos, garantindo-se à criança ou ao adolescente o direito
à convivência familiar e comunitária.

Fontes:

Direito à Convivência Familiar e Comunitária – Maria Salete Munes de Moraes.

Apostila Direito Civil –  Prof. Haroldo Nicácio Vianna.







45

A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

É através da participação direta, sem intermediário, que o cidadão se conscientiza das
necessidades e possibilidades da sua comunidade, do seu município, e orienta a definição
de prioridades, o planejamento de ações, a execução de ações e o emprego dos recursos
públicos e comunitários.

No Brasil e na América Latina, a preocupação com a participação social surge a partir das
discussões em torno da descentralização do Estado, com o fim da ditadura militar e a
volta da democracia. O próprio Estado assumiu essa estratégia como forma de legitimação
após o período ditatorial. Isso convergia com a luta dos setores progressistas da sociedade,
que defendiam uma democracia participativa.

A participação que já ocorria de maneira informal, através da mobilização e pressão dos
movimentos sociais, precisava ser institucionalizada, de modo que a influência nas decisões
de governo fosse mais eficaz. Assim é que a Carta Constitucional de 1988, em seu artigo
primeiro, diz que o poder que emana do povo será agora exercido por meio de
representantes eleitos, mas também diretamente. Nos artigos 203 e 204, desenha a
descentralização das políticas de atendimento às crianças e adolescentes e a participação
da sociedade na elaboração e controle dessas políticas.

O processo participativo nos espaços institucionais não está isento de problemas e
dificuldades. Boa parte dos setores que compõem o aparelho estatal resistem à participação
social, pois temem a perda de privilégios e de poder. Por outro lado, a sociedade ressente-
se de qualificação técnica, de disponibilidade e de uma maior organização que permita a
ocupação desses espaços de forma mais eficaz. O pouco conhecimento de como se deve
dar a representação nos espaços também é uma dificuldade a ser corrigida.

A participação da sociedade na definição e fiscalização das ações governamentais tem
seu pressuposto básico na tentativa de descentralizar a máquina estatal como forma de
melhor atender às demandas da sociedade. A participação social está na extremidade do
processo descentralizador. Descentralizar, como a própria palavra expressa, quer dizer
afastar ou separar do centro. Essa descentralização pode ser política ou administrativa.
No primeiro caso, ocorre uma divisão do poder de decisão do Estado com a sociedade,
como acontece com os Conselhos; no segundo caso, o poder de decisão é dividido com
organismos ou esferas do próprio Estado, como ocorre na transferência aos municípios
de autonomia para decidir e implementar ações, antes prerrogativas do poder central.
Em ambos os casos, as decisões deixam de ser privilégio de um pequeno grupo para
serem tomadas por mais pessoas.

A Participação Social

A participação, de uma forma genérica, é a expressão de uma necessidade humana: a
necessidade de estar presente, de se fazer ouvir, de influir na realidade que nos cerca.
Faz parte de nosso cotidiano: na família, no lar, no trabalho ou em um sistema mais
amplo que é a sociedade. A essa participação em questões que dizem respeito a toda a
sociedade chamamos de participação social e onde essa participação tem mais possibilidade
de se concretizar é através da influência nas decisões tomadas pelos organismos
governamentais, uma vez que suas ações repercutem em todo o tecido social.

A participação é um exercício de aprendizagem constante. No Brasil, a participação é
truncada, descontínua e difícil. Nos municípios, observa-se outro complicador: não há
tradição de debates sobre as políticas públicas locais. A comunidade espera que os eleitos
o façam.



46

O Dr. Públio Caio diz que “...nem sempre o nível de participação social será o mesmo em
todas as sociedades. Isto porque a maior ou menor participação social está diretamente
relacionada ao tipo de relações sociais que operam dentro da sociedade. Portanto, numa
sociedade em que as relações de dominação são mais visíveis e operantes, com certeza
o grau de participação social será menor que naquelas sociedades onde as desigualdades
são quantitativamente e qualitativamente diferentes”.

A Participação Social tem sido muitas vezes mal interpretada. A sociedade tem sido
constantemente convocada a participar e, nem sempre, essa convocação tem um caráter
mobilizador, cidadão. A importância que o Estatuto, a LOAS e a LDB dão à mobilização da
opinião pública, às novas formas de organização em conselhos e fóruns e ao controle
social remete ao reconhecimento da função estratégica de tudo isso para  a mudança de
conceitos, valores e formas de operacionalizar o Sistema de Garantia de Direitos.

Uma leitura articulada dessas importantes legislações construídas e levadas a termo por
um coletivo diverso e plural, que tem em comum o compromisso com a promoção social,
revela o maior valor impregnado em todas elas: o de apontar caminhos para o exercício
de uma nova ética de inclusão.

Vantagens da participação

A participação da sociedade na gestão pública através da influência nas decisões tomadas
pelo aparelho estatal apresenta vantagens, tanto para a sociedade quanto para o próprio
Estado. Do ponto de vista da sociedade, a participação vai possibilitar um melhor
atendimento de suas demandas, pois as ações governamentais serão direcionadas para
as necessidades prioritárias da população. Os recursos públicos poderão ser melhor
aplicados, pois a decisão quanto à sua aplicação não caberá somente ao Executivo, mas
também à sociedade civil. A participação permite ainda o controle e a fiscalização dos
serviços públicos.

Do ponto de vista governamental, a participação social favorece a legitimação do Estado,
tendo em vista que suas ações não serão reflexo de decisões apenas do executivo, mas
terão o respaldo da população em geral. As decisões tomadas em conjunto são melhor
aceitas por todos. A participação favorece ainda o manejo da crise fiscal do Estado por
seus representantes, pois permite a negociação entre os diversos segmentos sociais das
prioridades para a alocação dos escassos recursos públicos.

Dificuldades da participação

Apesar das vantagens que apresenta, a participação da sociedade nas decisões tomadas
pelo Estado também enfrenta dificuldades para sua concretização. No Brasil, a primeira
delas é estrutural e está ligada à formação institucional e cultural do País.  Este se
constituiu primeiro em Estado, para, só depois, transformar-se em nação, não havendo
qualquer envolvimento da população na formação desse Estado. A partir daí, desenvolveu-
se a tradição de, primeiro, as decisões serem tomadas em nível estatal e, só depois,
comunicadas à sociedade. Essa tradição, aliada a anos de autoritarismo, deixou as elites
dirigentes, como também a burocracia estatal, pouco afeitas à intervenção da sociedade
em suas decisões.  Por outro lado, essa situação impediu que a sociedade desenvolvesse
uma experiência com relação à participação nas decisões de governo, principalmente a
participação institucionalizada.

A formação cultural do povo brasileiro também parece contribuir para as dificuldades
quanto à participação, pois os primeiros portugueses que aqui chegaram eram aventureiros
em busca de riquezas, sem qualquer interesse ou experiência com relação à organização
da população. Diferentemente da sociedade americana, por exemplo, formada, em sua
maioria, por imigrantes europeus, perseguidos religiosos ou políticos, que chegavam ao
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novo mundo em busca de um lugar para viver e trazendo consigo uma tradição de
organização e de luta por direitos.

Decorrente dessas dificuldades estruturais, vamos encontrar a resistência que apresentam
muitos membros dos poderes do Estado em aceitar a participação, por não quererem
abdicar do poder de tomar as decisões que quiserem e quando quiserem, tentando a
todo custo fugir do controle e fiscalização da sociedade. Temem que seus papéis à frente
do executivo, legislativo ou judiciário percam relevância a partir da intervenção da
sociedade em suas decisões. Por outro lado, também como decorrência das dificuldades
estruturais, percebe-se, por parte da sociedade, um despreparo em participar na elaboração
e implementação das ações governamentais. Esse despreparo é técnico e também político,
em termos de articulação, mobilização e capacidade de negociação.

Vale lembrar ainda que um outro fator que dificulta a participação é a diferença entre a
disponibilidade dos representantes da sociedade e a dos representantes do Estado para
o exercício do processo participativo. Ocorre que o mesmo exige o dispêndio de tempo e
trabalho, o que muitas vezes deixa em desigualdade os representantes da sociedade,
que não são remunerados em suas atividades, e os do Estado que, ao se fazerem presentes
nos espaços de participação, estão exercendo atividades profissionais.

A melhor maneira encontrada de assegurar a participação da população, através de suas
organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações foi a
criação dos conselhos paritários e deliberativos em todos os níveis: municipal, estadual
e federal.

É interessante observar que, antes, a população organizada era convocada a participar
apenas da execução das ações (via mutirão por exemplo). Agora, pela Nova Carta, a
cidadania está chamada a participar de atos até aqui privativos dos dirigentes políticos,
dos homens de Estado, como a formulação das políticas e o controle das ações em todos
os níveis.

Fontes:

Manual do Conselho Tutelar – Organizador: Antonio Pimentel – A criança, o adolescente
e o município – pág. 42

Sistema de Garantia de Direitos – Valéria Nepomuceno (A participação social nos espaços
institucionais – pág. 269) – CENDHEC

Do Direito ao Sistema de Garantia – Um Percurso de Consolidação do Estatuto da Criança
e do Adolescente –  Gláucia Barros

MUNICIPALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Um Conjunto Articulado de Ações

A Municipalização significa direcionar para o município autonomia, responsabilidades e
recursos para o atendimento aos direitos de seus cidadãos. Fundamenta-se na concepção
de que o município é a unidade federada mais próxima das pessoas, onde, portanto, fica
mais facilitada a participação e o controle social para a melhoria das políticas públicas.
Porém, existem muitos problemas de entendimento e de desenvolvimento dos processos
de municipalização. Geralmente, há uma grande confusão entre municipalizar e
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“prefeiturizar”. A prefeitura é o órgão mais importante do município, no que diz respeito
à execução de programas e serviços, mas ela não é exclusiva. Todo município, por menor
e mais pobre que seja, tem forças vivas que podem – e devem – contribuir para que o
dinheiro dos impostos fique ou seja transferido para a cidade e seja bem aplicado; para
que as políticas sociais ocorram de forma digna e promotora de cidadania; para que as
escolas sejam cada vez mais inclusivas; que as instituições ofereçam um atendimento
de qualidade. A construção de uma cultura de proteção inicia-se, enfim, dentro de cada
casa, nas ruas, praças, parques e favelas. Como num ciclo vicioso, ela tem início e fim no
município.

A  Constituição Federal de 1988 reconheceu o Município como ente autônomo da Federação,
mas não independente.

Municipalizar é permitir, por força da descentralização político-administrativa, que
determinadas decisões políticas e determinados serviços públicos sejam encaminhados e
resolvidos no âmbito do município, sem excluir a participação e cooperação de outros
entes da Federação (União e estados) e  da sociedade civil organizada.

O artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente é resultado dessa concepção de
autonomia dos entes que integram a Federação: a política de atendimento às crianças e
aos adolescentes não será realizada com exclusividade pelos municípios, mas em sua
permanente articulação com a União, estados e entidades não-governamentais.

Tudo isso é a tradução de dois princípios constitucionais que precisam ser conhecidos:

• descentralização político-administrativa;

• participação da população, por meio de suas organizações representativas.

A Descentralização Político-Administrativa é uma diretriz que contribui para o
fortalecimento do sistema, na medida em que dilui o poder, apontando para a  autonomia
das instituições locais. O exercício compartilhado da responsabilidade é condição para o
amadurecimento político e gerencial das instâncias coletivas que têm compromisso com
a efetivação da cidadania.

ð
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O Governo Federal não executa diretamente programas de atendimento à criança e  ao
adolescente.

O Governo Estadual executa diretamente apenas os atendimentos que extrapolam a
capacidade do município, suplementando o trabalho realizado pelo Poder Público Municipal,
comunidades e organizações não-governamentais.

O Governo Municipal , as comunidades e as organizações não-governamentais executam
diretamente o atendimento a crianças e adolescentes.

A população organizada participa da formulação, coordenação, execução, fiscalização e
controle da política municipal de atendimento à criança e ao adolescente.

SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO

Embora caiba ao município a responsabilidade pela criação e manutenção de um Sistema
Municipal de Atendimento, essa responsabilidade não pode ser entendida como exclusiva
da Prefeitura e da Câmara Municipal. É obrigação municipal – Poder Público e Comunidade
– definir e executar uma Política Municipal de Proteção Integral para Crianças e
Adolescentes.

Numa sociedade democrática, o atendimento à criança e ao adolescente não deve ser
encarado apenas como “prestação de serviço público governamental”, mas como
compromisso  assumido por toda a sociedade, por todos os cidadãos.

A definição de uma política municipal de atendimento passa pelas seguintes ações:

Diagnóstico participativo da situação local

NECESSIDADES X POSSIBILIDADES

União

Coordenação global da política

Definição de normas gerais de ação

Fiscalização das políticas

Controle das ações

Estado
Coordenação da política de maneira
complementar à União

Adaptação das normas federais
à sua realidade

Município
Coordenação em âmbito local

Execução direta de políticas e
programas de atendimento

Participação da população
por meio de suas

organizações
representativas

Poder público e sociedade civil
compartilham responsabilidades
e ações efetivas de atendimento
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Ampla discussão pública:

PARTICIPAÇÃO E ENVOLVIMENTO

Aprovação de lei na Câmara de Vereadores

DIRETRIZES, NORMAS, COMPETÊNCIAS

Todo esse trabalho deve estabelecer normas básicas para que, atendidas as peculiaridades
locais, seja organizado o SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO, com as seguintes
características.

• Definição de diretrizes municipais de atendimento aos direitos da criança e do
adolescente.

• Integração dos recursos municipais (públicos, comunitários e privados) de
atendimento às crianças e adolescentes.

• Criação e Implementação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

• Criação e Implementação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

• Criação e Implementação do(s)  Conselho(s) Tutelar(es).

Todos os cidadãos precisam conhecer, compreender e participar desse processo. É vital
que cada cidadão passe a ser zelador dos direitos da criança e do adolescente em seu
município. Alguns cidadãos participarão mais diretamente da criação e implementação
dos Conselhos e do Fundo; outros, atuarão no atendimento direto às crianças e
adolescentes. Mas todos precisam acompanhar e zelar pela infância e juventude na sua
comunidade. É Prioridade Absoluta!

Fonte: Conselho e Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente – Passo a
passo – Um Guia para a Ação – Elaboração:  Modus Faciendi – Publicação: Instituto
Telemig Celular.
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CONSELHO DE DIREITOS: O QUE É, O QUE FAZ

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um órgão criado por
determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), devendo,
obrigatoriamente, fazer parte do Poder Executivo Municipal, com as seguintes
características e atribuições.

• Ser formado  paritariamente  (em pé de igualdade, com o mesmo número de
representantes) por membros do Governo Municipal, indicados pelo  prefeito, e
membros da sociedade civil, escolhidos e indicados por suas organizações
representativas.

• Sugere-se que o Conselho de Direitos tenha o seu mandato coincidente com o do
prefeito (4 anos) ou, no mínimo, mandato de 2 anos, admitindo-se uma única
recondução. Uma vez que os representantes governamentais são indicados pelo
prefeito, os seus mandatos não devem ultrapassar o período de mandato do
respectivo prefeito.

• Os membros da sociedade civil devem ser escolhidos e formalmente indicados a
partir de uma assembléia de representantes das organizações da sociedade civil.
Alguns cuidados são necessários: divulgação ampla da assembléia (data, local,
objetivos), presença de representantes oficiais das entidades, indicação formal dos
candidatos, organização de debates para que cada candidato se apresente, definição
de regras para votação e escolha dos candidatos, apuração dos votos e divulgação
do resultado. O imprescindível é realizar  uma assembléia representativa, com boa
presença das organizações da sociedade civil. Conduzir com objetividade e lisura o
processo de escolha e escolher os melhores candidatos, aqueles mais competentes,
dispostos e  disponíveis para o trabalho.

• Atuar na esfera decisória do Poder Executivo com caráter deliberativo: tomar decisões
(deliberar) para disciplinar e garantir a execução da política de atendimento às
crianças e adolescentes.

• Ter como principal atribuição fazer com que o Estatuto da Criança e do Adolescente
seja cumprido no âmbito do município.

• Participar ativamente da construção de uma Política Municipal de Proteção  Integral
(promoção e defesa de direitos) para Crianças e Adolescentes,  com atenção prioritária
para a criação e manutenção de um Sistema Municipal de Atendimento que articule
e integre todos os recursos municipais.

• Participar ativamente da elaboração da Lei Orçamentária do município: zelar para
que o percentual de dotação orçamentária destinado à construção de uma Política
Municipal de Proteção Integral para Crianças e Adolescentes seja compatível com
as reais necessidades de atendimento, fazendo valer o princípio constitucional da
absoluta prioridade na efetivação dos direitos da população infantil e juvenil.

• Administrar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, destinado
a financiar a criação de um Sistema Municipal de  Atendimento (programas de
proteção e socioeducativos), as atividades de formação de conselheiros e de
comunicação com a sociedade.

• Controlar a execução das políticas de proteção às crianças e adolescentes, tomando
providências administrativas quando o município ou o Estado não oferecerem os
programas de atendimento necessários. Caso as providências administrativas não
funcionem, o Conselho deverá acionar o Ministério Público.



52

• Estabelecer normas, orientar e proceder o registro das entidades governamentais e
não-governamentais de atendimento a crianças e adolescentes, comunicando o
registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. Para tanto, o Conselho irá
baixar uma resolução normatizando os procedimentos para registro: todas as
entidades deverão apresentar requerimento pedindo inscrição, junto com o plano
que detalhe sua metodologia de trabalho, os programas de atendimento, o número
de crianças e adolescentes atendidos e os profissionais envolvidos no atendimento.
Só serão registradas entidades que desenvolvam programas de proteção ou
socioeducativos em conformidade com o que determina o Estatuto da Criança e do
Adolescente.

• Acompanhar e estudar as demandas municipais de atendimento, verificando áreas
onde exista excesso ou falta de programas, bem como a adequação dos programas
existentes às reais necessidades municipais, tomando providências para a superação
de possíveis lacunas e inadequação.

• Divulgar os direitos das crianças e adolescentes e os mecanismos de exigibilidade
desses direitos.

• Presidir o processo de escolha dos conselheiros tutelares. É imprescindível destacar:
o Conselho de Direitos vai sempre atuar conjuntamente com o(s) Conselho(s)
Tutelar(es). É vital uma integração entre esses Conselhos, mas não há entre eles
uma relação de subordinação. Eles são independentes, autônomos e devem atuar
integradamente.

Implantar e fazer funcionar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
é garantir o direito de participação do cidadão na definição das ações de atendimento às
crianças e adolescentes do seu município. É construir novas relações entre governo e
cidadão, para a co-responsabilidade na construção de políticas públicas adequadas às
reais necessidades de cada município, de cada comunidade.

FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE
DIREITOS

Algumas sugestões para o funcionamento dos Conselhos
Municipais

1. Elaborar um Regimento Interno: tornar claras e conhecidas de todos as
atribuições legais do Conselho de Direitos, definir periodicidade de reuniões,
mecanismos de deliberação, definição sobre a escolha dos membros da diretoria
(tempo, paridade e mandato), organização interna, comissões especiais e tudo
aquilo que for necessário para organizar e disciplinar o seu funcionamento.

2. Escolha da Diretoria: conforme o estabelecido no Regimento Interno.

3. Criação de uma Secretaria Executiva, que irá dar apoio e assessoria aos
conselheiros de Direitos, diretoria e comissões temáticas.

4. Formar Comissões Temáticas, de preferência, comissões paritárias para cuidar
de atribuições específicas. Exemplos de comissões:
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a. Comissão Política de Atendimento – responsável pelo diagnóstico e o
monitoramento constante da situação da criança e do adolescente no
município;

b. Comissão de Fundo Municipal – responsável pelo acompanhamento da
gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (a
cargo de um administrador ou de uma junta administrativa) e pela condução
de uma política de esclarecimento e incentivo de doações para o Fundo;

c. Comissão de Apoio ao(s) Conselho(s) Tutelar(es) – responsável pela
condução do processo de criação e formação do(s) Conselho(s) Tutelar(es),
bem como o oferecimento de apoio técnico e o diálogo constante com os
conselheiros tutelares;

d. Comissão de Registro e Inscrição – responsável pelo trabalho de registro
de entidades e programas de atendimento, bem como a comunicação do
registro ao Conselho Tutelar e à Justiça da Infância e da Juventude. Para
tanto, o Conselho irá baixar uma resolução normatizando os procedimentos
para registro: todas as entidades deverão apresentar requerimento pedindo
inscrição, junto com o plano que detalhe sua metodologia de trabalho, os
programas de atendimento, o número de crianças e adolescentes atendidos
e os profissionais envolvidos no atendimento. Só serão registradas entidades
que desenvolvam programas de proteção ou socioeducativos em
conformidade com o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente;

e. Comissão de Comunicação e Divulgação – responsável pela divulgação
dos trabalhos dos Conselhos de Direitos e Tutelares e do processo de
construção de uma Política Municipal de Proteção Integral para Crianças e
Adolescentes, bem como a mobilização social para essa tarefa coletiva. As
comissões temáticas podem facilitar o trabalho do Conselho de Direitos,
mas não devem substituir as reuniões e plenárias. A deliberação do
Conselho de Direitos deve acontecer com a participação da maioria
dos conselheiros, de acordo com as regras definidas no Regimento
Interno.

5. Relação de intercâmbio e cooperação técnica: o Conselho de Direitos deve
estabelecer relações de cooperação com todos os órgãos e entidades municipais
envolvidos direta ou indiretamente  com a proteção integral para crianças e
adolescentes. Deve também buscar intercâmbio fora do seu município,
particularmente com os Conselhos de Direitos dos municípios vizinhos e com o
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

6. Instalação e equipamento: o Conselho de Direitos precisa de condições básicas
para o seu correto funcionamento – instalações adequadas cedidas pelo Poder
Público Municipal (pelo menos uma sala para seu trabalho permanente e uma
sala de reuniões cedida periodicamente para suas plenárias), telefone, computador,
arquivos, equipe de apoio (no mínimo, uma secretária), serviço de correio e outros
que forem necessários, de acordo com a realidade de cada município.

O imprescindível é que o Conselho de Direitos seja organizado e funcione regularmente,
tendo um papel ativo na construção e aperfeiçoamento de políticas municipais de atenção
às crianças e adolescentes. Ele deve existir para marcar diferença e gerar impacto nas
políticas públicas, e não para ser um ente decorativo.
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CONSELHOS DE DIREITOS: CARACTERÍSTICAS E
ATRIBUIÇÕES

Características

1. Papel de agentes públicos:

• classificado como função de interesse público relevante (ECA art. 89).

2. Composição paritária entre governo e sociedade civil.

3. Órgão deliberativo e de controle das ações:

• define e controla a Política de Atenção à Criança e ao Adolescente.

4. Atua nas três esferas:

• Conselho Nacional - responsável pelas normas, diretrizes gerais e pela

articulação da Política Nacional;

• Conselhos Estaduais - responsáveis pela formulação, implementação,
coordenação e fiscalização da política em seu âmbito territorial;

• Conselhos Municipais - responsáveis pela formulação, implementação e
controle da política em seu nível local.

Atribuições e Responsabilidades do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente - CMDCA

• Formula a política dos direitos da criança e do adolescente, definindo prioridades.

• Acompanha e avalia as ações governamentais e não-governamentais, destinadas ao
atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

• Fiscaliza e controla as ações e o cumprimento das prioridades estabelecidas. Delibera
sobre a  conveniência de implementação de programas e serviços.

• Recebe e analisa propostas e reivindicações encaminhadas, que visem ao
aprimoramento das  políticas públicas.

• Propõe e mantém estudos e levantamentos sobre a situação da criança e do
adolescente, visando a um melhor embasamento das políticas públicas.

• Inscreve os programas de atendimento das entidades governamentais e não-
governamentais,  mantendo o registro das inscrições e de suas alterações,
comunicando-as ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária local (Art. 90).

• Gere o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, alocando seus recursos nas
diversas áreas,  conforme prioridades estabelecidas (Art. 88, inciso IX).

• Implanta o(s) Conselho(s) Tutelar(es).

• Promove, de forma contínua, atividades de divulgação do Estatuto da Criança e do
Adolescente no seu âmbito de ação.
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O FÓRUM DCA: BASE DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS

O Fórum DCA constitui-se no espaço privilegiado de articulação de entidades, movimentos
e pessoas comprometidas com esta causa. É um espaço de reenergização das forças
sociais e do próprio Conselho. É a instância mobilizadora da sociedade, visando à discussão
de propostas políticas e programas de atenção à criança e ao adolescente.
O Fórum deve ser amplo e abrangente. É um movimento arregimentador, articulador e
informal. Deve ser o embrião dos Conselhos e importante instrumento de capacitação
dos conselheiros.

FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS

A tarefa maior e básica do Conselho é a elaboração da política de atendimento à criança
e ao adolescente.
O que significa formular política?
Dois passos são fundamentais para o desencadeamento desse processo:

I. - o conhecimento da realidade local;
II. - a decisão sobre as prioridades.

O conhecimento da realidade local

          A formulação fundamentada de uma política tem, necessariamente, que se basear
numa leitura da realidade municipal, das demandas e do que se faz na área da atenção
à infância e juventude.
Existem vários modos/metodologia para se fazer a leitura da realidade.
É recomendável que os Conselhos procedam a um levantamento e diagnóstico estratégico
e participativo:
- que envolva todos os grupos da comunidade local e do poder público que atuam com
a criança e o adolescente. Todos os setores devem participar, podendo ser coordenados
por um grupo de trabalho com representantes de todas as áreas;
- que apreenda o movimento da sociedade, isso é, as tradições, as tendências, os
sujeitos, a cultura de proteção à criança.
Esse será um conhecimento dinâmico e contínuo, construído por aproximações sucessivas.
Começa com dados fornecidos pela prefeitura e se completa nas discussões com a
população, que compara os dados com a sua vivência cotidiana.
Tanto a prefeitura quanto as comunidades locais vão oferecer dados sobre a realidade: o
que existe, as necessidades, as prioridades.
Deixa-se assim, num primeiro momento, em segundo plano, as informações estatísticas,
priorizando, na análise, os dados obtidos nas várias comunidades, pelo testemunho da
própria população.
Dessa forma, por desdobramento, acaba-se pedagogicamente capacitando a comunidade
a participar ativamente na leitura de seu cotidiano, na definição de políticas e no exercício
do controle social.
Assim, o que se propõe é um levantamento que demonstre o padrão de qualidade de vida

das crianças e adolescentes.

A decisão sobre as prioridades
De posse de um quadro que se aproxima da realidade, dos serviços existentes no município;
da qualidade de prestação desses serviços; das demandas e prioridades definidas pelos
grupos comunitários; dos mapeamentos,  dos vazios de cobertura de serviços básicos, o
Conselho dos Direitos vai formular uma política.
Formular uma política, em primeira instância, significa escolher prioridades estratégicas.
Sabe-se que, na maioria dos municípios, a dificuldade de recursos financeiros, a falta de
pessoal e equipamentos vão exigir a escolha de prioridades. A definição de prioridades
supõe adotar ações estratégicas na alteração da qualidade de vida da população infanto-
juvenil.
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É uma proposta, no entanto, que tem que ser planejada a curto, médio e longo prazos;
não se vai obtê-la em dois anos (período para o qual foram eleitos os conselheiros).
Quando se priorizar, por exemplo, “reduzir a mortalidade infantil” e “aumentar o sucesso
escolar”, tem que se estabelecer metas e prazos a atingir; articular serviços, ações e o
modo de fazê-los.
Para que cada uma dessas prioridades sejam atingidas de fato, é fundamental um somatório
de ações envolvendo setores como nutrição, assistência social, esporte, lazer, cultura,
bem como ações de proteção especial e outros, cercando o problema por todos os ângulos.
Assim, não basta mobilizar apenas o setor de saúde e educação.
Dessa maneira, vai-se progressivamente introduzindo novas ações e medidas, integrando
serviços que tradicionalmente atuaram de forma setorizada e isolada.

A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

A partir dos indicadores da realidade social, são definidas as prioridades de ação a
serem implantadas e/ou implementadas pelos órgãos governamentais, bem como o seu
cronograma. Por prioridade, entenda-se a qualidade do que está em primeiro lugar.
Significa “nó crítico”, o “fio da meada”, é o que se tem que fazer, antes de qualquer coisa,
para permitir um avanço real na consecução dos objetivos.
Por objetivos, entenda-se o que se pretende atingir (se quer alcançar). É o que se
deseja para o município em relação à situação das crianças, na área da Assistência
Social, da Saúde..., ao final de um determinado período previsto no Plano. Os objetivos
se traduzem em metas quantitativas ou qualitativas, ou seja, são estimativas a serem
atingidas no período de execução do Plano: o que vai fazer; quando vai iniciar; período
de execução.
As metas materializam, ou melhor, identificam os aspectos emergenciais, preventivos e
promocionais que devem estar quantitativamente ou qualitativamente previstos no Plano.

O acompanhamento das ações pelo conselho

O Conselho tem autoridade para solicitar dados, informações, para conhecer procedimentos
e resultados de todos os serviços públicos e privados.
O Conselho deve utilizar rotineiramente esse instrumento para dominar com segurança o
que se realiza nas várias políticas.
Ao exercer essa competência, estará criando a necessidade de aperfeiçoar ou implementar
sistemas de avaliação e acompanhamento do atendimento, o estabelecimento de padrões
mínimos de qualidade dos serviços e das ações, bem como provocar maior abertura e
transparência na forma de gestão da coisa pública.

A  socialização  das  informações

Há que se garantir não só a divulgação de avaliação quantitativa de resultados (como
definição numérica de atendimento, custo-benefício, recursos orçados, natureza de gastos),
mas também avaliação qualitativa e de efetividade dos serviços.
É importante criar-se mecanismos de avaliação que envolvam a população através de
questionários, depoimentos, debates, etc.... criando, assim, formas de divulgação e
democratização dos serviços.

A  realização  de  reuniões  abertas

O Conselho deve realizar sistematicamente reuniões abertas, envolvendo setores
específicos das várias políticas. Para tais reuniões, deve-se divulgar publicamente a pauta
e trazer não só os responsáveis e executores de ações, mas os atingidos pelas mesmas.
Poderá, então, confrontar interesses e possibilidades de atendimentos.
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A realização de audiências, assembléias e fóruns

O Conselho deve sistematicamente realizar audiência, assembléias e discussões, ou
reuniões de discussão, em comunidades ou bairros, para análise da situação da criança e
do adolescente, em relação aos serviços que lhe são prestados naquela localidade.
Envolvendo os responsáveis pelos serviços, usuários, famílias e a comunidade em geral,
pode provocar clareamento do que é realizado, bem como achar encaminhamentos e
soluções viáveis, com o comprometimento e cooperação de todos.
É bom lembrar que essas ações podem ser coordenadas pelo Fórum de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente, no entanto o Conselho deve estar presente.

O controle do orçamento público

O Conselho deve acompanhar e influir na elaboração dos orçamentos anuais.
Tem que acompanhar sua composição final junto ao executivo, discutindo os índices que
são destinados às crianças/adolescentes nas várias políticas e para o próprio Conselho,
conferindo as determinações de lei (índice para educação, saúde, etc.).
Acompanhar seqüencialmente, no legislativo, a sua aprovação, defendendo a prioridade
de recursos à criança e ao adolescente.
E, finalmente, durante o ano orçamentário, acompanhar a destinação e aplicação de
verbas, pressionando o cumprimento do orçamento aprovado.

Fontes:
É possível mudar - A Criança, o Adolescente e a Família na Política Social do Município -
Antônio Carlos Gomes da Costa
Trabalhando Conselhos de Direitos - Publicação CBIA - MG / AMEPPE

PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS
TUTELARES

O processo de escolha dos membros de cada Conselho Tutelar deverá ser definido em Lei
Municipal. E será realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, com acompanhamento e fiscalização do Ministério Público.

A escolha será feita pela comunidade local, que precisa ser informada e mobilizada para
o processo.

A Lei Municipal poderá optar pela eleição direta, universal e facultativa, com voto direto,
ou pela escolha indireta, através da formação de um Colégio Eleitoral integrado por
representantes das organizações representativas da sociedade civil no município
(comunitárias, empresariais, religiosas, etc.) que tenham compromisso com a proteção
integral da população infanto-juvenil.

Procedimentos para o Processo de Escolha

Uma vez aprovada e sancionada a Lei Municipal e também instalado o Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, sua primeira tarefa é regulamentar e coordenar
o processo de escolha dos conselheiros tutelares.

É importante que, dentre os seus membros, sejam escolhidos aqueles que vão estar à
frente desse processo. É preciso formar, no âmbito do Conselho, uma Comissão de Escolha
dos Conselheiros Tutelares.
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Essa Comissão vai planejar todo o processo de escolha: calendário, etapas, cronograma,
prazos, regulamentos, pessoal envolvido, infra-estrutura e todas as providências
necessárias. Sempre que necessário, essa Comissão buscará auxílio de especialistas
no assunto e apoio do poder público local.

Sugestões de passos e cronograma para o processo de escolha
dos conselheiros tutelares por meio de eleição direta

1. Formação da comissão de escolha dos conselheiros tutelares pelo CMDCA.

Objetivo: consolidar o grupo que conduzirá todo o processo de escolha

dos conselheiros  tutelares.
Ø Prazo de execução: 2 (dois) dias.

Observação: é o momento de organização da representação social e de marcar o processo
com um bom começo, como um trabalho participativo.

2. Elaboração e publicação do edital divulgando o processo de escolha.

Objetivo: definir as regras do processo de escolha, oficializá-las e torná-las públicas via
Diário Oficial ou jornal do município (de circulação ampla).
Ø Prazo de execução:

o Elaboração - 2 (dois) dias.
o Publicação - durante 2 (dois) dias.

Observação: é o momento de oficializar e divulgar o ato administrativo.

3. Divulgação do edital através dos meios de comunicação, de reuniões, debates
e outros.

Objetivo: (1) tornar amplamente conhecido o processo de escolha, suas regras e sua
importância; (2) mobilizar pessoas e organizações representativas do município.
Ø Prazo de execução: durante 7 (sete) dias.

Observação: é o momento de clarear dúvidas e envolver mais pessoas, não só com o
processo de escolha, mas com a promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

4. Inscrição dos candidatos.

Objetivos: (1) receber um número expressivo de inscrições; (2) verificar se os inscritos
preenchem os requisitos obrigatoriamente definidos no edital.
Ø Prazo de execução: durante 7 (sete) dias.

Observação: se a divulgação foi ampla e bem feita, é o momento de surgimento de
muitos e bons candidatos.

5. Apreciação dos documentos apresentados pelos candidatos.

Objetivos: (1) analisar as candidaturas; (2) impugnar inscrições em desacordo com os
critérios e requisitos definidos no edital.
Ø  Prazo de execução: 2 (dois) dias.

Observação: as candidaturas inscritas e as impugnadas devem ser divulgadas oficialmente
no dia seguinte ao encerramento dessa etapa.

6. Apreciação dos recursos de candidatos contra impugnações.

Objetivo: analisar, deliberar e comunicar ao interessado a decisão.
Ø Prazo de execução: até 2 (dois) dias para apresentação de recursos;

                                    até 2 (dois) dias para julgamento dos recursos.
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Observação: o trabalho deve ser feito pela Comissão de Escolha dos Conselheiros Tutelares,
à luz do edital.

7. Publicação dos nomes dos candidatos registrados e divulgação ampla através
dos meios de comunicação.

Objetivos: (1) tornar conhecidos os nomes dos candidatos com registro (aqueles que
preencheram os critérios do edital); (2) dar à população o direito de questionar as
candidaturas, podendo apontar motivos para possíveis impugnações.
Ø Prazo de execução: durante 2 (dois) dias.

Observação: se surgirem impugnações, a Comissão de Escolha deverá analisar e deliberar
sobre o assunto imediatamente, no prazo máximo de 24 horas.

8. Campanha dos candidatos registrados junto aos seus eleitores.

Objetivo: tornar conhecidos os candidatos por um grande número de cidadãos eleitores.
Ø Prazo de execução: durante 30 (trinta) dias.

Observações: (1) é o momento de realização de reuniões, debates e entrevistas; (2) é o
momento dos eleitores conhecerem o candidato, sua trajetória pessoal e social, seu
engajamento na promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, sua disposição
e disponibilidade para o trabalho de conselheiro tutelar.
Ø Em alguns municípios, antes do início da campanha, os candidatos são submetidos

a uma prova escrita sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e as atribuições do
Conselho Tutelar. A aprovação nessa prova é um pré-requisito para a participação na
campanha. A prova tem caráter eliminatório.

9.  Inscrição de eleitores.

Objetivo: registrar os cidadãos que estão mobilizados e dispostos a participar do processo
de escolha.

Ø Prazo de execução: durante 30 (trinta) dias, paralelamente ao processo de
campanha dos candidatos.
Observações: (1) é vital a divulgação ampla do processo de escolha e a mobilização de
amplos setores sociais; (2) é preciso garantir a inscrição de um número significativo de
eleitores, para evitar um processo eleitoral viciado.

10. Organização do dia da escolha.

Objetivo: obedecidos os prazos definidos no edital, tomar as providências para a votação:
local, material,  mesários, fiscalização e outros.

Ø   Prazo de execução: durante 7 (sete) dias.
Observações: (1) é o momento de preparação do dia de votação; (2) a Comissão de
Escolha pode e deve buscar apoio técnico junto à Justiça Eleitoral.

11. Votação, apuração e proclamação dos nomes dos eleitos (titulares e
suplentes).

Objetivo: recolher os votos dos eleitores inscritos, apurar o resultado do processo de
escolha e torná-lo público.

Ø  Prazo de execução: 1 (um) dia para votação e apuração e 1 (um) dia para
proclamação dos eleitos.
Observação: trabalho a cargo da Comissão de Escolha, com acompanhamento e fiscalização
do Ministério Público (que deve estar atuante em todo o processo, desde a elaboração do
edital).
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12. Nomeação dos conselheiros tutelares (cinco titulares e cinco suplentes).

Objetivos: (1) formalizar, por decreto do prefeito municipal, o resultado do processo de
escolha; (2) publicar o decreto no Diário Oficial ou em jornal do município.

Ø Prazo de execução: 1 (um) dia.
Observações: (1) trabalho a cargo da Comissão de Escolha; (2) é importante oficializar o
resultado da escolha de suplentes, que ficarão disponíveis para a eventualidade de
substituição de conselheiros titulares.

13. Posse dos conselheiros tutelares.

Objetivo: apresentar solenemente os conselheiros eleitos (titulares e suplentes) à

comunidade.
Ø Prazo de execução: 1 (um) dia.

Observações: (1) é o momento de coroamento festivo do processo de escolha;
(2) é também um bom momento para reafirmar as atribuições do Conselho Tutelar e a

responsabilidade dos conselheiros; (3) deve ser organizada uma solenidade de posse

aberta a todos os cidadãos e com a presença das autoridades locais. O momento deve ser

enriquecido com uma palestra sobre a importância e o papel do Conselho Tutelar.
 

CRONOGRAMA PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS 
CONSELHEIROS POR MEIO DE ELEIÇÃO DIRETA 

 

PASSO PRAZO DE EXECUÇÃO 

1. Formação da comissão de escolha dos 
conselheiros tutelares pelo CMDCA 2 dias 

2. Elaboração e publicação do edital divulgando o 
processo de escolha 

Elaboração: 2 dias 

Publicação: 2 dias 

3. Divulgação do edital através dos meios de 
comunicação, de reuniões, debates e outros 7 dias 

4. Inscrição dos candidatos 7 dias 

5. Apreciação dos documentos apresentados pelos 
candidatos 2 dias 

6. Apreciação   dos recursos de candidatos contra 
impugnações 

Apresentação dos recursos: 
até 2 dias. Julgamento dos 

recursos: até 2 dias. 

7. Publicação dos nomes dos candidatos 
registrados e divulgação ampla através dos meios 
de comunicação 

2 dias 

8. Campanha dos candidatos registrados junto aos 
seus eleitores 

30 dias 

9. Inscrição de eleitores 30 dias 

10. Organização do dia da escolha 7 dias 

11. Votação, apuração e proclamação dos nomes 
dos eleitos (titulares e suplentes) 

Votação e apuração: 1 dia 

Proclamação dos eleitos: 1 
dia 

12. Nomeação dos conselheiros tutelares (5 
titulares e 5 suplentes) 

1 dia 

13. Posse dos conselheiros tutelares 1 dia 
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RELAÇÕES DOS CONSELHOS COM OS DEMAIS
INTEGRANTES DO SISTEMA

Listamos a seguir alguns problemas que identificamos através das assessorias aos
Conselhos de Direitos e Tutelares do Estado de Minas Gerais, suas possíveis causas e
sugestões para o estabelecimento de melhores relações entre eles e os seus parceiros no
sistema local.

Acreditamos que pensar em formas de superação dos conflitos existentes dentro de um
sistema tão complexo tem uma importância estratégica para pessoas ligadas aos Conselhos
Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

Na qualidade das relações estabelecidas entre estes Conselhos, o Judiciário, o Ministério
Público, o Conselho Tutelar, o Legislativo, o Executivo e a Sociedade Civil, reside um
considerável nível de potencialidade do Sistema de Garantia dos Direitos.

Acreditamos - baseados em situações que presenciamos e escutamos dos mais diferentes
atores atuantes em todas as regiões deste imenso e diverso Estado - que grande parte
dos problemas que insistem em se apresentar nesse campo das relações advêm de
compreensões equivocadas acerca do papel de novas instâncias criadas a partir do Estatuto
da Criança e do Adolescente ou, então, do novo papel de instâncias mais tradicionais.

Temos consciência de que não estão aqui identificadas todas as dificuldades e possibilidades
vividas no dia-a-dia dos conselheiros. O conteúdo apresentado nos quadros a seguir
pode ser muito enriquecido com a discussão que vai gerar no interior dos próprios Conselhos
e destes com seus parceiros.
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DO CONSELHO DE DIREITOS 
 
Com o Judiciário 
 

Problemas Possíveis Causas Estratégias 
Paralelismo de Ações · Desconhecimento de 

uma ou outra parte, 
ou de ambas, sobre as 
competências 

· Arrogância, 
intransigência, 
autoritarismo 

· Diálogo 
· Correspondências 

freqüentes sobre 
decisões tomadas; 
reuniões ou eventos 
de capacitação; envio 
de  matérias 
jornalísticas e artigos 
sobre a área da 
criança e do 
adolescente 

· Reconhecimento da 
autoridade de ambos 

· Formalidade nas 
relações (registrar por 
escrito 
encaminhamentos e 
decisões) 

Encaminhamento de 
crianças e adolescentes 
violados em seus direitos 
para o Conselho de 
Direitos 

· Desconhecimento 
acerca do papel do 
Conselho 

· Ausência de 
programas de 
atendimento 

· Diálogo, informação 
· Consulta ao judiciário 

sobre demandas de 
políticas públicas a 
serem definidas e 
acompanhadas pelo 
Conselho 

Decisões questionáveis · Interpretação 
equivocada da Lei ou 
desconhecimento dos 
efeitos da decisão 

· Resistência em aplicar 
as novas legislações 

 

· Diálogo bem 
fundamentado 

· Assessoria Jurídica 
· Recurso jurídico ao 

Tribunal  

Indicação/substituição de 
conselheiros  

· Interesses pessoais ou 
institucionais 

· Denúncia e recurso 
jurídico 
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Com o Ministério Público 
 

Problemas Possíveis Causas Estratégias 
Paralelismo de Ações · Desconhecimento de 

uma ou outra parte, 
ou de ambas, sobre as 
competências 

· Arrogância, 
intransigência, 
autoritarismo 

· Diálogo 
· Correspondências 

freqüentes sobre 
decisões tomadas; 
reuniões ou eventos 
de capacitação; envio 
de  matérias 
jornalísticas e artigos 
sobre a área da 
criança e do 
adolescente 

· Reconhecimento da 
autoridade de ambos  

· Formalidade nas 
relações (registrar por 
escrito 
encaminhamentos e 
decisões) 

Inoperância,  conivência 
ou decisões equivocadas 

· Interpretação 
equivocada  da Lei 

· Resistência 
· Comprometimento 

político com o 
executivo, legislativo 
ou judiciário 

· Diálogo/ sensibilização 
· Convite para a 

participação de um 
promotor nas reuniões 
do Conselho 

· Recurso/denúncia  à 
Procuradoria 

Indicação/substituição de 
conselheiros  

· Interesses pessoais ou 
institucionais 

· Denúncia e recurso 
jurídico 
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Com o Conselho Tutelar 
 

Problemas Possíveis Causas Estratégias 
Paralelismo de Ações · Desconhecimento de 

uma ou outra parte, 
ou de ambas, sobre as 
competências 

· Existência, durante 
algum tempo, de um 
só Conselho (Tutelar 
ou de Direitos) no 
município 

· Arrogância, 
intransigência, 
autoritarismo 

· Diálogo 
· Correspondências 

freqüentes sobre 
decisões tomadas; 
reuniões ou eventos de 
capacitação; envio de  
matérias jornalísticas, 
artigos científicos 
pertinentes  

· Reconhecimento da 
autoridade e autonomia 
de ambos  

· Criação de uma 
comissão mista, 
composta por 
conselheiros de direitos, 
tutelares e assessores 
que se reúna 
regularmente para 
avaliar e propor soluções 
para os problemas 

Inoperância,  negligência, 
conivência com a violação 
dos direitos ou decisões 
equivocadas 

· Interpretação 
equivocada  da Lei 

· Resistência 
· Comprometimento 

político com o 
executivo, legislativo 
ou judiciário 

· Diálogo/sensibilização 
· Capacitação 
· Denúncia  ao Ministério 

Público 

Desrespeito às decisões  · Disputas políticas ou 
ideológicas 

· Subordinação 
administrativa do 
Conselho Tutelar ao 
Conselho de Direitos 

· Avaliações coletivas 
permanentes, 
preferencialmente com 
assessoria de terceiros 

· Vinculação 
administrativa do 
Conselho Tutelar à 
Prefeitura 
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Com outros Conselhos 
 

Problemas Possíveis Causas Estratégias 
Paralelismo de Ações · Desconhecimento 

sobre as 
competências 

· Cultura de gestão 
política setorizada 
(cada um cuidando 
da “sua pasta”) 

· Registro/ 
credenciamento de 
instituições e 
programas de 
atendimento aos 
direitos da criança 
e do adolescente 

· Diálogo proposto pelo Conselho 
da Criança e do Adolescente, 
que deve se colocar como 
articulador de outros conselhos 
(da saúde, da assistência,  da 
educação, da cultura, etc.), nas 
questões relacionadas à 
efetivação dos direitos da 
infância e da juventude/ 
Relacionamento Propositivo 

· Publicação das resoluções e 
comunicação permanente 

· Estabelecimento de critérios 
comuns  e parcerias com 
outros conselhos para o 
registro de instituições e 
inscrição de programas 

 

 
Com o Legislativo 

 
Problemas Possíveis Causas Estratégias 

Paralelismo de Ações · Desconhecimento 
de uma ou outra 
parte, ou de 
ambas, sobre as 
competências 

· Arrogância, 
intransigência, 
autoritarismo 

· Diálogo 
· Publicação das resoluções do 

Conselho 
· Relacionamento propositivo 
· Reconhecimento da autoridade 

e autonomia de ambos  
· Formalidade nas relações 

Desrespeito / 
morosidade no 
encaminhamento de 
matérias de 
interesse do 
Conselho /  
Lei Municipal 
contraditória ao ECA. 

· Desconhecimento/ 
resistências ao 
Estatuto da 
Criança e do 
adolescente 

· Disputas políticas 
ou ideológicas 

 
 

· Negociação política coletiva e 
com visibilidade social 

· Manutenção  do caráter 
suprapartidário do Conselho 

· Recurso ao Judiciário  
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Com o Executivo 
 

Problemas Possíveis Causas Estratégias 
Resistência em criar 
o Conselho de 
Direitos ou o Tutelar. 
Projeto de Lei 
municipal 
contraditório ao 
Estatuto da Criança 
e do Adolescente 

· Desconhecimento 
sobre as 
competências 

· Resistências 
quanto à nova 
legislação e à 
perda do poder 
discricionário 

· Criação e manutenção de um 
fórum permanente dos direitos 
da criança e do adolescente 

· Relacionamento propositivo 
· Negociação coletiva e com 

visibilidade social 
· Envolvimento de outras 

instâncias (Judiciário, 
Legislativo, e externas ao 
município, como, por exemplo, 
o Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente)  

Descumprimento de 
responsabilidades 
quanto à 
implementação de 
políticas de 
atendimento aos 
direitos da criança e 
do adolescente. 
Desrespeito às 
decisões do 
Conselho. Uso do 
Conselho como mero 
espaço de 
legitimação das 
decisões já tomadas 
“em gabinetes”. 
Descompromisso dos 
representantes 
governamentais 

· Baixa capacidade 
de decisão e 
mobilização social 
do Conselho  

· Disputas políticas 
ou ideológicas 

· Morosidade do 
Conselho em 
relação às 
matérias 
apresentadas 

 
 

· Publicação das resoluções do 
Conselho 

· Relacionamento permanente 
com o fórum dos direitos. 
Informação e comunicação 
social das demandas, projetos 
em desenvolvimento, decisões 
tomadas e resultados  

· Agilidade nos 
encaminhamentos e decisões 

· Acompanhamento do 
cumprimento das decisões  

· Negociação permanente com o 
governante para a designação 
de conselheiros competentes e 
com autonomia para 
representar o poder público 

· Suprapartidarismo 
· Agilidade, diplomacia e 

competência da Secretaria 
Executiva do Conselho 

· Recurso junto ao Ministério 
Público  

Destinação 
insuficiente de 
recursos para o 
Fundo dos Direitos. 
Definição de projetos 
a serem apoiados 
com recursos do 
fundo sem a devida 
aprovação pelo 
Conselho 

· Resistências ao 
Conselho 

· Dificuldades 
financeiras do 
município 

· Negociação permanente, a 
partir de um Plano de Ação 

· Plano de aplicação dos recursos 
do Fundo transparente e bem 
fundamentado  

· Captação de recursos junto a 
outras fontes 
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Com a Sociedade  
 
 

Problemas Possíveis Causas Estratégias 
Desconhecimento/ 
falta de expectativa 
em relação ao 
Conselho. Críticas ao 
Conselho  

· Desconhecimento 
da Lei e das 
competências do 
Conselho 

· Resistências 
quanto à nova 
legislação 

· Divulgação das competências e 
ações, bem como da 
problemática envolvendo os 
direitos da criança e do 
adolescente, através da 
imprensa local e mecanismos 
próprios de comunicação  

Dificuldades de 
composição do 
Conselho (poucas 
instituições da 
sociedade civil com 
disponibilidade e/ou 
competência para 
assumi-lo) 

· Falta de 
credibilidade no 
Conselho 

· Insuficiência de 
condições das 
entidades 

· Desconfiança/ 
medo de 
cooptação 

· Conscientização acerca do 
avanço em relação à 
democracia participativa 

· Investimento na capacitação de 
membros das instituições e 
lideranças sociais 

· Investimento no fórum        
permanente dos direitos da   
criança e do adolescente  

 
Descompromisso da 
representação da 
Sociedade Civil com 
o Conselho 

· Pouca clareza em 
relação às 
responsabilidades  

· Baixa capacidade 
propositiva e de 
entendimento 
técnico e/ou 
político das 
questões 

· Desconfiança 

· Assessoria permanente da 
Secretaria Executiva 

· Acompanhamento/pressão do 
fórum dos direitos 

· Justa divisão de 
responsabilidades entre o 
Executivo e a representação da 
Sociedade Civil quanto ao 
Conselho 

 
Em  síntese, o Conselho opera no Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente... 
- identificando demandas que se relacionem com o atendimento aos direitos 
previstos legalmente, planejando respostas para essas demandas e acompanhando 
a sua execução; 
- articulando outros integrantes do sistema, promovendo parcerias; e 
- informando e sensibilizando a sociedade para uma mudança de cultura de atenção 
à infância e à adolescência. 
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DO CONSELHO TUTELAR 
 
Com o Judiciário 
 

Problemas Possíveis Causas Estratégias 
Paralelismo de ações · Desconhecimento de 

uma ou outra parte, 
ou de ambas, sobre as 
competências 

· Arrogância, 
intransigência, 
autoritarismo 

· Comissariado de 
Menores concorrente 

· Diálogo 
· Correspondências 

freqüentes sobre 
decisões tomadas; 
reuniões ou eventos 
de capacitação; envio 
de  matérias 
jornalísticas, artigos 
sobre a área 

· Reconhecimento da 
autoridade de ambos – 
formalidade nas 
relações (registro 
escrito e datado dos 
encaminhamentos e 
decisões) 

· Avaliação coletiva 
sobre a necessidade e 
funções do 
Comissariado 

Demora na tomada de 
decisão acerca dos casos 
encaminhados pelos 
Conselhos 

· Excesso de burocracia 
· Insuficiência de juizes 

para atendimento de 
toda a demanda e não 
priorização dos casos 
envolvendo crianças e 
adolescentes, 
conforme determina a 
lei 

· Inexistência de uma 
Vara específica da 
Infância e da 
Juventude  

· Observação de 
critérios antes de 
encaminhar casos para 
a Justiça (seguir 
rigorosamente o que 
determina a 
legislação) 

· Acompanhamento e 
cobrança de agilidade 
nos processos 

· Articulação com o 
conselho e o fórum de 
direitos, junto ao 
Tribunal de Justiça,  
para a implantação de 
Vara Especializada na 
comarca  

Decisões questionáveis · Interpretação 
equivocada da Lei ou 
resistência a ela 

· Desconhecimento dos 
efeitos da decisão 

· Autoritarismo 

· Diálogo bem 
fundamentado 

· Recurso ao Tribunal  

Indicação/substituição de 
conselheiros tutelares 

· Interesses pessoais ou 
institucionais 

· Denúncia e recurso, 
baseado no Art. 132 
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Com o Ministério Público 
 

Problema Possíveis Causas Estratégias 
Paralelismo de Ações · Desconhecimento de 

uma ou outra parte, 
ou de ambas, sobre as 
competências 

· Arrogância, 
intransigência, 
autoritarismo 

· Diálogo 
· Correspondências 

freqüentes sobre 
decisões tomadas; 
reuniões ou eventos 
de capacitação; envio 
de  matérias 
jornalísticas, artigos 
científicos pertinentes  

· Reconhecimento da 
autoridade de ambos – 
formalidade nas 
relações 

Inoperância,  conivência 
ou decisões equivocadas 

· Interpretação 
equivocada/ 
resistência à Lei 

· Comprometimento 
político com o 
executivo, legislativo 
ou judiciário 

· Diálogo/ sensibilização 
· Envolvimento do 

Promotor em decisões, 
nos casos 
determinados pela lei 

· Recurso/denúncia  à 
Procuradoria 

Indicação/substituição de 
conselheiros tutelares 

· Interesses pessoais ou 
institucionais 

· Denúncia e recurso, 
baseado no Art. 132 
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Com o Conselho de Direitos 
 

Problema Possíveis Causas Estratégias 
Paralelismo de Ações · Desconhecimento de 

uma ou outra parte, 
ou de ambas, sobre as 
competências 

· Existência, durante 
algum tempo, de um 
só conselho (Tutelar 
ou de Direitos) no 
município 

 

· Diálogo 
· Envio sistemático de 

relatórios indicativos 
da demanda; reuniões 
ou eventos de 
capacitação; envio de  
matérias jornalísticas, 
artigos pertinentes  

· Reconhecimento da 
autoridade e 
autonomia de ambos  

· Criação de uma 
comissão mista, 
composta por 
conselheiros de 
direitos, tutelares e 
assessores que se 
reúna regularmente 
para avaliar e propor 
soluções para os 
problemas 

Inoperância,  conivência 
ou decisões equivocadas 

· Interpretação 
equivocada  da Lei ou 
resistência a ela 

· Comprometimento 
político com o 
Executivo, Legislativo 
ou Judiciário 

· Diálogo/ sensibilização 
 
· Denúncia  ao 

Ministério Público 

Desrespeito às decisões 
e/ou ao (à) 
conselheiro(a) 

· Disputas políticas ou 
ideológicas 

· Subordinação 
administrativa ao 
CMDCA 

· Avaliações coletivas 
permanentes, 
preferencialmente com 
assessoria de terceiros 

· Vinculação 
administrativa à 
Prefeitura e não ao 
Conselho de Direitos 
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Com o Executivo 
 

Problemas Possíveis Causas Estratégias 
Falta ou insuficiência 
de infra-estrutura 
administrativa para o 
Conselho Tutelar 

· Desconhecimento 
das demandas 

· Falta de recursos 
· Resistências quanto 

à nova legislação e 
à perda do poder 
discricionário 

· Relacionamento propositivo 
· Negociação coletiva e com 

visibilidade social 
· Envolvimento de outras 

instâncias (Judiciário, 
Legislativo, e externas ao 
município. Ex.: CEDCA) 

Inexistência ou 
insuficiência da rede 
de atendimento à 
criança e ao 
adolescente 

· Desconhecimento da 
demanda e dos 
serviços que devem 
ser implementados 

· Falta de recursos 

· Envio periódico de relatórios  
ao Conselho e ao Fórum de 
Direitos  

· Apoio e pressão junto ao 
Conselho de Direitos para a 
priorização da política de 
atendimento 

· Recurso junto ao Ministério 
Público  

Desrespeito/ 
Perseguições a 
Conselheiros 

· Desconhecimento do 
papel autônomo do 
CT e de como lidar 
com isso 

· Disputa político-
ideológica 

· Relação transparente com o 
Conselho de Direitos 

· Suprapartidarismo 
· Reconhecimento da 

autoridade administrativa. Ao 
órgão executivo a que o CT 
está vinculado cabe o 
controle administrativo 
(verificação de cumprimento 
de horário, de condições de 
trabalho), por se tratar de um 
servidor público, ou seja, 
alguém que é remunerado 
para prestar serviços 
públicos. Isso  não significa o 
controle político ou técnico 
sobre as decisões tomadas 
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Com a Sociedade  
 

Problemas Possíveis Causas Estratégias 
Desconhecimento ou 
falta de expectativa 
ou de credibilidade 
em relação ao 
Conselho. Críticas ao 
Conselho 

· Desconhecimento 
da Lei e das 
competências do 
Conselho 

· Resistências 
quanto à nova 
legislação 

· Política de divulgação das 
competências e ações, bem 
como da problemática 
envolvendo os direitos da 
criança e do adolescente, 
através da imprensa local e 
mecanismos próprios de 
comunicação. Relação com o 
Fórum DCA  

Não atendimento aos 
encaminhamentos do 
Conselho por parte 
das instituições 
sociais 

· Desconhecimento 
da autoridade do 
Conselho 

· Falta de condições 
para atender 

· Negociação permanente com as 
instituições, buscando o 
respeito mútuo e a priorização 
do atendimento dos casos 
encaminhados 

· Registro das demandas de 
atendimento junto ao Conselho 
de Direitos 

Oferta irregular de 
serviços por parte 
das instituições da 
sociedade civil 
(critérios 
inadequados, 
violação dos 
direitos...) 

· Cultura de 
atendimento 
correcional 
repressiva ou 
assistencialista, 
fundamentada em 
antigos 
parâmetros 

· Insuficiência de 
recursos 

· Fiscalização com caráter de 
supervisão 

· Denúncia ao Ministério Público 

 
O Conselho Tutelar opera no Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente... 
 
  - verificando e dando encaminhamento para casos de violação; 
  - fornecendo informações para o Conselho de Direitos sobre as principais  

demandas existentes na comunidade; e 
  - auxiliando o Poder Público na elaboração do orçamento destinado às políticas de 

atendimento aos direitos da criança e do adolescente. 
 

  
Fonte: Texto Relações dos Conselhos com os demais integrantes do sistema - 
Gláucia Barros 
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A ÉTICA E AS RELAÇÕES SOCIAIS

A ética diz respeito à realização do homem como homem. Isto é, enquanto ser que
possui várias dimensões a realizar para se sentir plenamente humano. Essa realização
do homem precisa se dar na comunidade, no social, porque é lá que se dão os atos
morais, econômicos, políticos,(...), é lá que o homem realiza seu ser, seu ser social.

São muitas as ciências que se interagem com a ética e prestam sua contribuição para o
esclarecimento da conduta humana.

Como ser humano, não devo me preocupar só com os mais próximos, mas com todos os
seres humanos. Não sou responsável só pela pureza de minhas intenções, mas, de certo
modo, pelo que ocorre ao meu redor. A ética diz respeito às reflexões sobre as condutas
humanas em geral. A pergunta ética por excelência é: “Como devo agir perante meu
semelhante? (..)”. Isso leva-nos a concluir que não bastam apenas mudanças pessoais,
individuais; exigem-se mudanças estruturais, radicais no sistema em que vivemos para
acabar com os desníveis sociais, geradores de degradação moral e humana. Só é possível
falar de uma sociedade dirigida por princípios éticos quando todos têm acesso aos bens
necessários à satisfação das necessidades mais elementares do ser humano, permitindo
que este viva dignamente. O que exige, hoje, uma discussão e uma análise profunda,
para que as atuais relações econômicas se transformem e venham ao encontro da dignidade
de todo homem pertencente à sociedade humana. Quando isso ocorrer, poderemos falar
de uma sociedade igualitária, justa e, conseqüentemente, ética.

É sabido que cada um de nós tem espaços diferentes de ação social. Os homens diretamente
envolvidos com questões políticas (políticos cotidianamente entendidos) acumulam
maiores tarefas sociais, pois estão mais engajados e até mais liberados para isso, inclusive
recebendo remuneração pública. É bom nos perguntarmos se já nos questionamos alguma
vez sobre as leis existentes. Quem as fez? Com que finalidade? (...) As leis sempre
contribuem  para a justiça social ou não? Sabemos que elas podem ser feitas para beneficiar
uma grande maioria  ou podem também ser usadas para manter privilégios de alguns. A
categoria  de análise das leis deve ser a justiça. Ela é a condição para o exercício do
mundo ético. As leis devem ser discutidas e questionadas a partir do grau de justiça
social que promovem.

“O homem não pode renunciar à moral, porque esta corresponde a uma necessidade

social; assim também – pelo menos num futuro previsível – não pode renunciar à política,

porque esta responde igualmente a uma necessidade social.” (Vasquez: 1969, p.80).

Enquanto ação social e humana, a política precisa guiar-se por princípios éticos para
ser justa e atingir seu fim (...). É a percepção de que a sociedade deve guiar-se por
princípios coletivos, pelos interesses da maioria, pela realização dos direitos negados
historicamente a muitos brasileiros, e isso só se obtém com homens conscientes e
livres

É na descoberta de liberdade pessoal que temos o ensejo de descobrir a presença do
outro, descobrir a pessoa do outro. A relação com o outro  (relação de alteridade) permite
que eu veja e me sinta capaz de exercícios de liberdade. É nesse espaço intersubjetivo
que eu sinto minhas possibilidades e minhas determinações (...). Como o homem chega
à autonomia e à liberdade? São inatas? São adquiridas? Como o homem as adquire?

Liberdade, responsabilidade, autonomia e consciência, características imprescindíveis e
fundamentais para julgarmos se um ato é moral ou não, nos leva a questionar se é
possível ensinar ética, ou, dito de outro modo, a ética é algo que se aprende e que se
pode ensinar?
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Após séculos de filosofia, religiões, ideologias e da presença da escola, parece que os
homens não melhoraram suas relações com os semelhantes. As formas de violência
encontradas na sociedade hoje mostram que há uma sofisticação e uma evolução nas
formas de execução dessa violência. É uma violência planejada, pensada, seja aquela
dos pivetes nas ruas, seja aquelas dos mafiosos da Previdência. O homem, cada vez
mais, se mostra anti-social, “lobo do homem”, como afirmava Hobbes, precisando, cada
vez mais, aprender e vivenciar a ética não só de princípios, que nos permita fazer nosso
próprio caminho, (...).

Essa ética precisa  ser construída, como apelo e como racionalidade. Como apelo,
mostrando a importância dos homens agirem com cooperação e solidariedade. Pela
racionalidade, mostrando que o homem se diferencia pela sua inteligência e razão, portanto
tem que fazer essa reflexão. Ele não está no mundo como a rocha, como a árvore, ele é
capaz do exercício racional e de por ele buscar um sentido para sua existência e para a
vida em sociedade, no respeito aos seus pares, seus semelhantes. Viver a democracia
significa procurar resolver conflitos através da palavra, da comunicação, do diálogo.
Significa trocar argumentos, negociar. (...) Caso contrário, o diálogo estará ausente e
vigorará o monólogo do mais forte, mais competente e mais capaz.

É preciso educar para a capacidade de escolher e fazer opções de valores. Para  a liberdade,
autonomia, responsabilidade, para a quebra dos mecanismos de alienação social que
impedem que o homem possa optar pelo que é melhor para si e para o grupo no qual
vive. Educar para a percepção dos mecanismos gerados na sociedade que impedem que
o homem tenha clareza de quais valores quer para fundamentar a construção de si
mesmo.

É importante, então, atentar para o fato de que a “crise de valores” propalada oculta uma
armadilha, um jogo que permite que determinados valores sejam efetivados em detrimento
de outros. É a falsa visão do lugar vazio, quando na verdade ele está ocupado por interesses
e fins que beneficiam apenas alguns grupos.

“Uma cultura sem valores ou não existe ou já está na barbárie.” (Colombo: 1993,
p.43)

É um desafio lutar por contra-valores (...).

As pessoas não pensam sem referências, elas o fazem a partir de um determinado contexto
histórico-social e ideológico. É preciso, portanto, construir coletivamente esse referencial
comum que torna possível a construção da ética pela educação. Nesse sentido, será cada
vez mais importante contribuir na formação integral do indivíduo, auxiliá-lo a compreender
o mundo no qual está inserido, refletir sobre ele, fazer opções de valores e agir de modo
comprometido.

Fonte: Caderno Temático – Ética, cidadania e valores – Publicação: Governo do Estado
do Rio Grande do Sul – Secretaria da Educação

A ÉTICA  E O ECA

A criança é um ser naturalmente egoísta, narcisista. Quer e busca o que lhe interessa,  o
que lhe parece bom para sua satisfação imediata, com uma total falta de consciência dos
desejos e das  necessidades do outro. A ela pouco importa que a mãe esteja cansada,
que só  haja um pedaço de bolo para cada um.  Ela chorará pedindo colo, comerá seu
pedaço e, se tiver vontade, avançará no pedaço do outro.
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É  ao brincar que ela começa a perceber  que também existe outro ser com “vontades”,
que seu próprio desejo tem um limite.  O brincar é estruturante para a criança, porque,
através do brincar, ela estabelece e assimila, naturalmente,  conceitos e limites que lhe
serão importantes para a vida toda. Percebe que tem que respeitar a fila do brinquedo, 
que tem que dividir seu espaço com o outro, que, mesmo sendo a  dona da bola, se
a retiver, ficará sem companhia para brincar, que se agredir o companheiro, tentando
impor  sua vontade,  será excluída do grupo na hora das brincadeiras. Ao brincar, dentre
outras coisas, ela assimila a lição preciosa de que seu direito é sempre limitado pelo
direito do outro.

Ao se tornar adulto, o ser humano já deveria conhecer e respeitar essas regras de
comportamento, indispensáveis para que se obtenha a paz social, mas a maioria não
consegue colocar essa sabedoria em sua vida.

Se o narcisismo da criança é tolerável, pelo alcance limitado de suas ações, o do adulto
produz o mundo em que vivemos, onde poucos têm muito mais do que necessitam e
muitos nem têm o indispensável para sobreviver dignamente.

Desde o surgimento da mais remota forma de vida em sociedade, surgiu também a
necessidade  de  que fossem estabelecidas regras mínimas de convivência, onde um ser
humano, mais forte ou em melhores condições de luta,  não agisse como  criança egoísta
em detrimento dos demais.

Alguns dizem que o mais importante é que exista o amor entre os seres. Talvez nem
precisemos chegar a tanto. Basta aquele “não faças ao outro o que não queres que te
façam”. Pode haver justiça sem amor, mas não pode haver amor sem justiça.

É este o terreno da ética, que pode ser definida como um código ou conjunto de regras
de conduta  moral cuja finalidade é obter a paz social, promover uma vida em sociedade,
onde todo ser humano tenha a sua oportunidade de viver dignamente e desenvolver
suas potencialidades, em suma, ser feliz. Onde quer que se encontre o ser humano, quer
individual, quer coletivamente, só ou em grupo, onde quer que ele tenha que optar
dentre várias alternativas de comportamento, onde quer que se imponham escolhas,
decisões que afetem o ser coletivo, a Ética tem que estar presente como condição para
que brote e floresça a justiça e a paz social.

Ultimamente, o termo Ética quase sempre vem à  tona quando o tema é a política,
melhor dizendo, a corrupção na política. Nada mais correto, visto que a política é a arte
de se construir o bem comum e toda ação política tem que estar embasada na Ética.

Mas ser ético na política não se restringe a promover uma eleição limpa, ser honesto e
combater a corrupção em todos os níveis.

No que tange à criança e ao adolescente, sujeitos de direitos e prioridade absoluta, um
governo municipal ético deve, dentre outras, ter como metas:

1. implantar o ECA, ou seja, assegurar os direitos de  suas crianças e adolescentes;

2. apoiar e oferecer condições para a criação e o efetivo funcionamento dos Conselhos
de Direitos e Conselhos Tutelares,  bem como de uma rede de
atendimento adequada à realidade do município;

3. tendo em vista a escassez  de recursos que sempre obriga a eleger prioridades,
ter em mente que, num país com gritante desigualdade social, crianças e
adolescentes devem ter destinação privilegiada de recursos.
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E, sobretudo, nunca olvidar que, conforme determina o ECA, em consonância com a
Constituição Federal: “Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, pessoas em
condição peculiar de desenvolvimento e prioridade absoluta”.

Este é um imperativo da Ética, condição indispensável para a conquista da paz social e
alicerce para a construção de um país melhor.

Elaborado por Maria Lúcia dos Santos Miranda

ÉTICA

O maior patrimônio de um município não são os seus prédios, as suas praças, os seus
monumentos, a sua malha viária, a sua indústria, o seu comércio, a sua agricultura. Tudo
isso é de suma importância, na medida, e apenas na medida, em que os recursos tributários
e outros decorrentes dessa estrutura estejam colocados a serviço da vida, do bem-estar
e da dignidade do conjunto da população, a começar pelas crianças e pelos adolescentes.

Nunca se falou tanto de ética na política como nos últimos tempos. A ética, no entanto,
tem sido entendida apenas como sinônimo de honestidade. Essa maneira de ver não
traduz a inteira verdade dos fatos. Ser ético não é apenas respeitar o dinheiro público,
isto é, não roubar. Ser ético, enfatiza o novo Governo, é mostrar-se capaz de, numa
conjuntura de dificuldades e de escassez de recursos, ter coragem de priorizar os interesses
dos segmentos mais frágeis e vulneráveis da população, em detrimento daqueles setores
dotados de maior poder de pressão pessoal, econômica e política sobre os responsáveis
pelas políticas públicas.

Norberto Bobbio, o grande pensador e político italiano, afirmou certa vez que “tudo é
política, mas a política não é tudo”, ou seja, acima da política deve estar a ética, a limitar
as decisões e os gestos dos que lutam para conquistar, manter e ampliar o poder político,
dentro das regras do jogo democrático, num Estado de Direito.

No momento em que o Brasil começa a emergir de uma das mais graves crises de sua
história, com uma inegável vitória das instituições democráticas, nada mais ético do que
priorizar o atendimento, a promoção e a defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Este, não resta a menor dúvida, é o melhor caminho para esta Nação recuperar o seu
autoconceito, a sua auto-estima e a sua autoconfiança, tão desgastados nos últimos
anos.

Fonte:
É possível mudar – Antônio Carlos Gomes da Costa.
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ATO INFRACIONAL

A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, representou
um grande avanço na legislação brasileira. O ECA se apresenta como um instrumento
inovador de promoção e proteção da Infância e da Juventude em nosso país. Não trata
esta lei apenas de aspectos criminais relativos aos menores, como a maior parte das
anteriores, mas, sim, assegura e disciplina direitos amplos, garantindo a todas as crianças
e adolescentes proteção integral, sem qualquer forma de restrição. É claro que também
há, neste Estatuto, seção referente à prática de ato infracional por parte de menor, como
não poderia deixar de ser, afinal a infração da legislação penal por crianças e adolescentes
é uma realidade da qual não se pode olvidar e que necessita ter suas conseqüências
disciplinadas em lei, a fim de pautar as ações das autoridades competentes e minorar o
cometimento de abusos.

Ato Infracional é a conduta considerada crime ou contravenção pela lei. A comprovação
da autoria e materialidade da infração é condição necessária para que o adolescente seja
responsabilizado. O Estatuto da Criança e do Adolescente considera, para efeito de
determinação da medida a ser aplicada, a idade dos autores de infração: criança, pessoa
menor de 12 anos (medidas de proteção aplicadas pelo Conselho Tutelar) e adolescente,
pessoa de 12 a 18 anos incompletos (medidas socioeducativas ou de proteção aplicadas
pelo juiz). No Brasil, o menor de 18 anos responde por uma infração de forma diferente
do adulto: não responde penalmente, mas tem responsabilidade social, podendo ser
aplicado a este as medidas socioeducativas. O ECA considera como penalmente
inimputáveis os menores de 18 anos, limite que se encontrava definido já na Constituição
Federal de 1988.

Sendo criança o autor de um ato infracional, esta deve ser apresentada ao Conselho
Tutelar, que é o competente para apurar o ocorrido e submetê-la às Medidas de Proteção,
que estão elencadas no art. 101 do ECA. Então, tendo uma criança cometido ato infracional,
não será o Juiz da Infância e Juventude quem irá decidir qual a medida mais adequada
ao caso e, sim, o Conselho Tutelar, que deve existir em cada município, pois assim
determina o Estatuto. Apenas na hipótese de não haver Conselho Tutelar na localidade é
que essa incumbência passará a ser do Juiz da Infância e Juventude.

Há um rol satisfatório de medidas de proteção relacionadas no Estatuto a serem aplicadas
à criança e adolescente autores de ato infracional, o que é uma novidade em relação ao
Código de Menores de 1979, que não trazia em seu corpo nenhuma medida dessa natureza
e aplicava as mesmas poucas medidas tanto às crianças quanto aos adolescentes infratores.
Louvável, portanto, a iniciativa do ECA de reconhecer que as crianças têm um grau de
desenvolvimento ainda mais reduzido que o de um adolescente e, dessa forma, merece
receber tratamento mais brando que o dispensado a este. Isto agora é feito através
dessas mencionadas medidas que possuem cunho nitidamente protetório e assistencial,
que são mais eficientes na prática do que medidas duras de natureza punitiva, pois
quase sempre a última coisa que essas crianças precisam é de punição e, sim, de apoio,
direcionamento e assistência.

Já os adolescentes autores de ato infracional serão submetidos a processo especial, no
qual é assegurado o contraditório e a ampla defesa, com vistas à aplicação de medidas
socioeducativas, que se encontram taxativamente elencadas no art. 112 do ECA, podendo
as mesmas serem cumuladas com medidas de proteção, se assim parecer mais adequado
ao Juiz da Infância e Juventude, que é o competente para aplicar aquelas medidas.

Mesmo em relação às medidas socioeducativas, que correspondem às medidas de proteção
e assistência do Código de 1979, há novidades bastante positivas, que são a obrigação
de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade e o conjunto das medidas de
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proteção, que podem ser aplicadas também aos adolescentes infratores, cumuladas com
medida socioeducativa.

Para que o adolescente seja submetido à medida socioeducativa, é preciso que haja o
devido processo legal, que, no entanto, não é o mesmo processo comum atribuído a
adultos, mas um processo especial todo disciplinado no Estatuto. Explanaremos, agora,
de modo simplificado, sobre o procedimento de apuração de ato infracional atribuído a
adolescente.

Quando apreendido em flagrante, a autoridade policial lavrará auto de apreensão, caso o
ato infracional tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça, ou apenas
boletim de ocorrência circunstanciada. Comparecendo os pais ou responsáveis, estes
levarão o adolescente em sua companhia, mediante termo em que se comprometem a
apresentá-lo ao Ministério Público no mesmo dia ou no subseqüente. No entanto, se pela
gravidade do ato e circunstâncias do fato, for recomendável que o adolescente permaneça
internado, a própria autoridade policial apresentará o mesmo ao Ministério Público (MP),
juntamente com o auto de apreensão ou o boletim de ocorrência, desde logo ou assim
que seja possível.

Após ouvir informalmente o infrator, seus pais, a vítima e testemunhas, o Ministério
Público decidirá que providência tomar: arquivar os autos; conceder a remissão ou
representar à autoridade judiciária para a aplicação de medida socioeducativa, sendo
que as duas primeiras providências necessitam de homologação pelo juiz.

Decidindo o MP por formalizar a representação, o adolescente e seus pais serão citados e
notificados a comparecer à audiência de apresentação, com a possibilidade de constituir
advogado. Na audiência de apresentação e de continuação, se for necessária, serão ouvidos
o adolescente, seus pais, a vítima e testemunhas. Depois de cumpridas as diligências e
apresentado estudo pela equipe interprofissional, caso haja sido solicitado, o MP e o
advogado de defesa se pronunciarão e o Juiz da Infância e Juventude proferirá decisão.
Neste período que antecede a sentença, o adolescente pode aguardar em liberdade ou
internado em entidade de atendimento pelo prazo máximo de 45 dias. Da sentença que
aplicar medida socioeducativa cabe recurso.

Essas são, portanto, as nuanças do tratamento dispensado ao autor de ato infracional,
com suas conseqüências e procedimento próprio, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente,
que apresentou inúmeros avanços em relação à legislação que o precedeu, tais como a
ampliação de medidas socioeducativas e inclusão das medidas de proteção; a iniciativa
do Ministério Público para representar junto à autoridade judiciária contra adolescente
infrator; a possibilidade de ser concedida remissão ao adolescente em atenção às
circunstâncias e conseqüências do fato, a personalidade do autor, entre outros fatores.

Garantias processuais

O adolescente autor do ato infracional tem seus direitos assegurados pelo ECA quando
da sua apreensão, durante o julgamento e na execução da medida socioeducativa. Dentre
os seus direitos, estão:

a) a apreensão somente em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e
fundamentada do juiz;

b) a comunicação imediata da apreensão ao juiz, à família ou a qualquer pessoa que o
adolescente indique;

c) a condição de defender-se por meio de advogado de qualquer acusação que lhe seja
imputada;
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d) a necessidade de receber todas as informações sobre sua situação processual.

Os Conselhos de Direitos e os Conselhos Tutelares, assim como as entidades de proteção
jurídico-social da criança e do adolescente e outros segmentos representativos do município
podem contribuir para que os direitos e a normalidade do processo legal sejam respeitados.

Medidas socioeducativas

O Estatuto da Criança e do Adolescente responsabiliza o adolescente autor de ato infracional
mediante a aplicação de medidas socioeducativas. Os objetivos principais destas medidas
são a reintegração social e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. A
maioria delas não requer privação de liberdade, que só é aplicada em casos
comprovadamente graves. São medidas socioeducativas:

• advertência;

• obrigação de reparar o dano;

• prestação de serviço à comunidade;

• liberdade assistida;

• semiliberdade;

• internação (privação de liberdade).

Conforme o caso, avaliada a gravidade e circunstâncias do ato infracional,  pode-se
conceder a remissão, perdoando o adolescente e encaminhando-o a medidas de proteção.
São elas:

• encaminhamento aos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade;

• orientação, apoio e acompanhamento temporários;

• matrícula e freqüência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino
fundamental;

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

• requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar
ou ambulatorial;

• inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento
de alcoólatras e toxicômanos;

• abrigo em entidade.

Obs.: a autoridade judicial poderá ainda determinar a colocação da criança em família
substituta.

A aplicação da medida socioeducativa é de competência do juiz (Justiça da Infância e da
Juventude). Na execução da medida, podem participar entidades governamentais e não-
governamentais. O controle da execução da medida é de competência do Juizado da
Infância e da Juventude.
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A escolha da medida dependerá da capacidade do adolescente de cumpri-la e também
das circunstâncias e da gravidade da infração praticada. Devem ser considerados, portanto,
dados a respeito das características pessoais e da situação familiar e social do adolescente.
Por meio da avaliação psicológica e social, será possível compreender o significado da
infração na vida do jovem e, ao mesmo tempo, verificar qual a medida mais adequada a
sua situação. Para prestar essa assessoria à autoridade judiciária, o ECA prevê o trabalho
de equipes interprofissionais junto às Varas da Infância e da Juventude.

A justiça reparadora, na qual o autor do delito deve reparar o dano causado a outrem,
vem sendo adotada em vários países da Europa e nos EUA, obtendo sucesso na redução
da reincidência da delinqüência juvenil. No ECA, medidas como obrigação de reparar o
dano e prestação de serviços à comunidade baseiam-se nesta concepção e já há avaliações
positivas, por parte de alguns Juizados da Infância e da Juventude, da sua eficácia na
responsabilização de adolescentes autores de atos infracionais não graves.

Influência socioeconômica na prática do ato infracional

A ausência de informações objetivas sobre a real dimensão da delinqüência juvenil leva
a equívocos. O alarmismo social em torno do problema e a tendência a confundir duas
situações distintas - as crianças e adolescentes que fazem das ruas seu espaço de luta
pela sobrevivência e os adolescentes que cometeram infrações - induz a sociedade a
generalizações em torno do tema. Conhecer a problemática socioeconômica que envolve
a prática do ato infracional é uma forma de garantir direitos e evitarmos injustiças.

Atenção: as crianças e adolescentes em situação de rua precisam de apoio, proteção,
abrigo. Não se pode pensar que todos são infratores e dar-lhes o mesmo tratamento.  É
preciso distinguir essas situações e tratá-las de forma diferente.

Há indicativos de que a maioria dos infratores é oriunda dos setores que se encontram
nos níveis de pobreza ou miséria. Porém, a pobreza não explica o aumento da criminalidade.
É importante compreender que os delitos e a violência cometidos pelos jovens também
estão relacionados à exclusão de grandes parcelas da população dos benefícios sociais e
econômicos resultantes do modelo de desenvolvimento do nosso País.

Dimensionar o tamanho e as causas deste problema num município é primordial. As
informações dos Conselhos Tutelares, Delegacias de Polícia (especializadas ou não), do
Juizado da Infância e da Juventude e a análise desses dados contribuem para a escolha
das estratégias e programas que o município precisa adotar. Além disso, dispor de
informações sistemáticas e atualizadas nessa área (em especial o número de jovens em
privação de liberdade) é um instrumento relevante para os Conselhos verificarem se o
ECA está sendo cumprido. Um número grande de infratores privados de liberdade pode
sugerir a existência de situações ilegais ou ilegítimas.

O ECA é taxativo em considerar que infração é o que está previsto pela lei, evitando que
atitudes de agressividade e rebeldia (freqüentes na adolescência, independente de classe
social) sejam passíveis de controle pelo aparelho jurídico. Entre especialistas, é opinião
dominante que classificar um jovem de delinqüente ou desviante geralmente favorece o
desenvolvimento do comportamento indesejado. A intolerância para com a juventude e a
transformação da condição de jovem em sinal incriminador aumenta sua marginalização.
Por isso, cresce a adesão à tese que advoga a renúncia ao tratamento dos adolescentes
em conflito com a lei como delinqüentes, visto que nessa faixa etária são freqüentes os
comportamentos contestatórios ou agressivos.

O ato infracional não pode ser entendido, exclusivamente, como resultado de uma ação
individual, de uma patologia ou problema do adolescente. A intensidade e a forma como
a criminalidade se expressa depende do modo como a sociedade está estruturada e,
inclusive, do modo como se organiza para controlar e reprimir as infrações. Quanto mais
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ela se organiza de forma violenta e repressiva, mais provável será a produção de respostas
sociais e individuais também de caráter violento. Quanto mais se criam espaços de
diálogo para a resolução dos conflitos, menos chance haverá de eclosão de situações
violentas.

Em geral, os internos de FEBEMs ganham as páginas dos jornais quando fogem, quando
ateiam fogo aos prédios ou denunciam o alto grau de violência e de exclusão em que se
encontram. Enquanto continuarmos propondo aos jovens o encarceramento ou o
afastamento, seguiremos contribuindo com a eclosão de rebeliões, com os incêndios dos
internatos. Afinal, essa é a única forma de expressão e de se fazer ouvir de quem está
tão excluído e não tem seus direitos reconhecidos. Garantir o cumprimento dos direitos
dos adolescentes em conflito com a lei e combater as formas violentas de lidar com esse
problema é contribuir para a diminuição da delinqüência. Nesse sentido, a redução da
maioridade penal para 16 anos é uma resposta de caráter apenas repressivo que não
resolve as causas do comportamento infracional, além de contrariar a Convenção
Internacional dos Direitos da Criança.

O ECA indica a internação apenas quando não houver outra medida mais adequada e
prevê uma variedade de medidas socioeducativas e de proteção que, combinadas entre
si, permitem uma abordagem que atende tanto às necessidades de segurança pública
quanto às de crescimento e desenvolvimento do próprio jovem. A medida de internação
só poderá ser aplicada quando houver Ato Infracional mediante grave ameaça ou violência;
reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e
injustificável da medida anteriormente imposta.

A execução das medidas socioeducativas

A execução das medidas socioeducativas requer a participação tanto de entidades e
programas comunitários não-governamentais quanto de entidades governamentais de
âmbito estadual e municipal no oferecimento de programas socioeducativos. O caráter
socioeducativo da medida implica a necessária e efetiva participação da comunidade no
processo de educação do adolescente. A possibilidade do jovem alterar sua conduta
desviante depende da possibilidade de manter contatos significativos com as pessoas de
sua comunidade. O município precisa ter uma proposta de atenção direta, equipes capazes
de operar o modelo proposto e espaços e equipamentos consistentes com a concepção do
trabalho.

A área de atenção aos autores de infração requer a integração e articulação entre o Poder
Judiciário, a Segurança Pública e o conjunto dos serviços e programas de atendimento
direto. Superar os bloqueios e as barreiras corporativistas entre estas diferentes instituições
é um trabalho que os Conselhos de Direitos podem ajudar a realizar, promovendo a
aproximação através de uma agenda de discussões e tarefas em tomo da implementação
do ECA.

Especialmente em relação à entidade que executa a medida de internação, os Conselhos
devem considerar alguns aspectos: a privação de liberdade é a restrição exclusivamente
ao direito de ir e vir e não de identidade, respeito e dignidade; o acesso à instituição é
direito dos pais ou responsáveis. As unidades devem ser pequenas e ter condições
adequadas de higiene e salubridade. A comunicação dos  jovens com o mundo deve ser
garantida (direito à correspondência, à informação, a receber visitas). Deve ser obedecido
o princípio constitucional que assegura acesso do adolescente à escolarização,
profissionalização, bem como de realizar atividades culturais. Por fim, é importante frisar
que a lei assegura ao jovem a posse de objetos pessoais e lugar seguro para guardá-los.

Importantíssima também a qualificação e valorização do pessoal que atua na área de
atendimento direto ao adolescente infrator. Além de muito bem selecionado e treinado,
deve receber incentivos técnicos, econômicos e trabalhistas. É preciso mudar a imagem
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social desse trabalho, criando condições para que seja considerado uma função social de
grande dignidade e relevância.

A execução das medidas como prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida,
semiliberdade e internação devem possibilitar o contato real do jovem com quem lhe
abra novas possibilidades. Para isso, é importante sensibilizar e preparar aqueles que, na
comunidade, controlam ou têm acesso a recursos úteis (profissionalização, trabalho,
lazer) para responder às necessidades desses jovens. O fato de terem essas experiências
facilitará o momento em que decidirem mudar, já que disporão de uma bagagem válida
no seu meio. O Conselho de Direitos pode contribuir no agenciamento desses recursos,
articulando-os com as equipes do Poder Judiciário e das unidades de semiliberdade e de
internação.

Para o município implantar um sistema de atendimento socioeducativo ao adolescente
autor de ato infracional, é fundamental que tenha recursos, programas e ações destinados
aos jovens de forma geral. O trabalho com o autor de ato infracional só terá alguma
chance de sucesso se estiver articulado com os espaços e alternativas que a sociedade
destina à juventude.

Hoje, os adolescentes constituem um segmento que merece um grande investimento,
porque padecem de uma espécie de marginalização social, como, por exemplo, a
insuficiência de espaços sociais destinados aos jovens das opções de lazer às chances de
entrada no mercado de trabalho; o alto índice de mortalidade por causas violentas,
fenômeno preocupante que hoje afeta a juventude e denuncia uma certa sintomatologia
social (brigas de torcida, mortes no trânsito, nos rachas); a recusa intensa por parte do
jovem infrator das estruturas/instituições sociais. Ao denunciar suas falências, ele nos
cobra a criação de outra ética e de novas formas de convívio social.

É tarefa do município criar e fortalecer serviços e programas que respondam às
necessidades e inquietudes dos jovens, que ofereçam a eles e a suas famílias assessoria
e orientação: centros de convivência, desenvolvimento comunitário, serviços de recreação
e lazer. Quanto mais a cidade estimular o acesso e a permanência das crianças e
adolescentes na rede de saúde e educação, quanto mais garantir que as famílias possam
cuidar da socialização de suas crianças, menos chance haverá de elas se exporem ao
percurso infracional.

Exceto nos casos de internação e de semiliberdade, previstos por lei, não se deve criar
espaços “especiais” para os autores de infração, separados das experiências cotidianas
de outros jovens. O objetivo do trabalho com os adolescentes autores de atos infracionais
deve ser justamente o de vinculá-los aos programas/serviços que podem ajudá-los a
montar outro projeto de vida, bem como incluí-los em experiências significativas de
socialização e resignificação humana.

Conclusão

Os atos ilícitos são, por si mesmos, nocivos à sociedade. Entretanto, assumem maior
grau de repulsa social quando seus autores são crianças e/ou adolescentes. Isso, antes
de ser uma mera constatação, deve ser um motivo de reflexão, posto que a Constituição
Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente compartilha a responsabilidade pelo
desenvolvimento dessas pessoas com a sociedade e a comunidade.

No entanto, no decorrer da história do Brasil, pode-se perceber que o tratamento
dispensado aos autores de atos infracionais não tinha a intenção de reeducar e ressocializar,
mas, sim, punir e marcar o jovem com o selo da infração praticada, não o recuperando e,
ainda, o excluindo. Percebe-se que nossa história é marcada por tratamentos desumanos
e cruéis, em que a maior preocupação parece ter sido exterminar as vítimas e não as
causas e os verdadeiros responsáveis por  seus desvios comportamentais.
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A doutrina da proteção integral, por sua vez, trouxe avanços para essa realidade, mas os
efeitos negativos, o preconceito, a não-recuperação, a reincidência, a falta de perspectiva
dessas crianças e desses adolescentes denunciam que ainda há muito que ser feito.

Mais que alterar nomenclaturas e criar novos órgãos, é preciso apresentar propostas
viáveis de ressocialização, com real interesse em resolver o problema dessas pessoas
em formação e não o mascarar, o agravando.

O reconhecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente consagrados na Constituição
Federal/88 e no ECA demonstra uma visão social mais humana, direcionada a
verdadeiramente reeducar e ressocializar as crianças e os adolescentes em conflito com
a lei. No entanto, apesar do espírito da lei ter grandioso valor social, há uma carência
significativa de meios adequados para aplicação desses dispositivos.

Fonte: Revista Virtual de Direitos Humanos
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DOS CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O
ADOLESCENTE PREVISTOS NO ECA

Crimes: o Estatuto dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente, por
ação ou omissão, sem prejuízo do disposto na legislação penal – Art. 225 do ECA).

Aplicação  (Art. 226)

Aos crimes definidos no Estatuto, aplicam-se as normas da Parte Geral do Código Penal.

Quanto ao processo, as normas do Código de Processo Penal.

Ação Penal (Art. 227): os crimes definidos no Estatuto são de ação pública incondicionada.

Crimes em espécie

1. Art. 228: deixar de cumprir o art. 10 do Estatuto.

2. Art. 229: identificação de neonatos e parturientes.

3. Art. 230: privação de liberdade.

4. Art. 231: falta de comunicação da apreensão.

5. Art. 232: submissão a vexame ou constrangimento.

6. Art. 233: tortura.

7. Art. 234: imediata liberação do apreendido.

8. Art. 235: descumprimento de prazo.

9. Art. 236: impedir ou embaraçar ação de autoridade.

10. Art. 237: subtração de menor do seu guardião.

11. Art. 238: entrega de filho ou pupilo mediante recompensa.

12. Art. 239: envio de criança ou adolescente para o exterior.

13. Art. 240: utilização de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou
pornografia.

14. Art. 241: publicação de foto ou de cena de sexo explícito ou pornografia.

15. Art. 242: venda de armas, munições ou explosivos.

16. Art. 243: produtos que causem dependência física ou psíquica.

17. Art. 244: fogos de estampido ou artifício.
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Infrações administrativas

1. Art. 245: falta de comunicação de casos suspeitos de maus-tratos contra criança
ou adolescente.

2. Art. 246: impedir o exercício de direitos.

3. Art. 247: divulgação de dados referentes a crianças e adolescentes.

4. Art. 248: deixar de apresentar adolescente trazido de outra comarca à autoridade
judiciária.

5. Art. 249: descumprimento de deveres inerentes ao Poder Familiar, decorrentes
de tutela ou guarda.

6. Art. 250: hospedar em hotel, motel, pensão ou congênere criança ou adolescente
desacompanhado e sem autorização escrita dos pais ou responsável.

7. Art. 251: transporte de criança e adolescente sem observância do disposto nos
artigos 83, 84 e 85 do ECA.

8. Art. 252: deixar de afixar certificado de classificação em local visível.

9. Art. 253: deixar de indicar os limites de idade para espetáculos.

10. Art. 254: transmitir, através de rádio e televisão, espetáculo sem aviso de
classificação ou em horário diverso do autorizado.

11. Art. 255: exibições inadequadas.

12. Art. 256: venda ou locação de vídeos para crianças e adolescentes em desacordo
com a classificação.

13. Art. 257: descumprir os artigos 78 e 79 do ECA – revistas e publicações impróprias.

14. Art. 258: deixar de observar o que dispõe o ECA sobre acesso a locais de diversão
por crianças e adolescentes.

Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado – Paulo Lúcio Nogueira.
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