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Epígrafe 

 

Tenho noção do peso que eu carrego 

Me entrego, esse é o karma das ruas 

Para cada moleque são várias ideias 

Segura o peso das suas 

Se não, não vira, atitude, família 

O destino é só um, mas há bifurcações na trilha 

Sigo a minha, a linha é rente, verdade e mentira 

Vários não entendem, linha de frente ou morre ou atira 

Chacina vende, e o dinheiro é sangue no chão 

Realidade é um vão entre a utopia e a ficção 

A cobrança sempre vem antes para quem segura a arma 

A fraqueza vem diante de quem fácil se abala 

[...] Entre o canto dos pássaros, e o barulho da sirene 

Entre o peso do karma, e a cobrança que tem em mim 

A rua não é lugar para quem teme” Karma das Ruas, 3030. 
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Resumo 

 Este trabalho trata da relação das Crianças e Adolescentes em situação de rua no Plano 

Piloto de Brasília e a sua relação com o Estatuto das Crianças e Adolescentes, principalmente 

no que se refere à Rede de Proteção e aos Conselhos Tutelares. A abordagem qualitativa foi 

realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, com atores dos Conselhos Tutelares, 

Assistente Social de um Abrigo da Rede de Proteção e com um especialista da área. A análise 

foi fundamentada na eleição de categorias para estabelecer uma mediação crítica com os dados 

da pesquisa teórica. Dessa forma surgiram alguns resultados, que respondem de maneira 

contraditória os problemas dessa pesquisa, como a atuação dos Conselhos Tutelares do Plano 

Piloto, e o porquê de esta não ser sempre aos moldes do que coloca o ECA.Com a análise dos 

dados levantados a partir das respostas fornecidas durante as entrevistas, se construiu uma 

“agenda” para os Conselhos Tutelares, para a Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes e 

para o próprio Estado. 

 

Palavras-chave: Criança e Adolescente, Situação de Rua, Conselhos Tutelares, Rede de 

Proteção, Violação de Direitos e Estado. 
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Abstract 

This paper deals with the relationship of street children in the Brasilia Plano Piloto and 

its relationship with the Statute of Children and Adolescents, especially regarding the Protection 

Network and the Guardianship Councils. The qualitative approach was carried out through 

semi-structured interviews, with actors from the Guardianship Councils, Social Worker of a 

Shelter of the Protection Network and with a specialist of the area. The analysis was based on 

the selection of categories to establish a critical mediation with the data of the theoretical 

research. In this way, some results have emerged, which respond in a contradictory way to the 

problems of this research, such as the actions of the Guardianship Councils of the Plano Piloto, 

and why this is not always the way of the ECA. With the analysis of the data gathered from the 

answers provided during the interviews, an "agenda" was created for the Guardianship 

Councils, the Network for the Protection of Children and Adolescents and for the State itself. 

Keywords: Child and Adolescent, Street Situation, Guardianship Councils, Protection 

Network, Violation of Rights and State. 
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Introdução 

 Este estudo faz parte do processo de avaliação para garantir o diploma de bacharel em 

Serviço Social na Universidade de Brasília (UnB). Possui grande relevância para a formação 

acadêmica e para subsidiar as políticas de controle propostas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), principalmente ao problematizar a importância dos Conselhos Tutelares. 

 O tema deste estudo é a relação entre os Conselhos Tutelares e a população de crianças 

e adolescentes em situação de rua de Brasília. O objeto de estudo trata da análise dos Conselhos 

Tutelares do Plano Piloto de Brasília e suas estruturas de atuação, junto da rede de proteção 

local de atendimento as crianças e adolescentes em situação de rua de Brasília, para a 

consolidação e garantia dos direitos dessas crianças e adolescentes. 

Um objeto como esse não é uma questão nova, ele já vem sendo debatido desde o fim 

da década de 80, com o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, principalmente 

após o extermínio que aconteceu em 1993 na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, pouco 

depois da Construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Esse trabalho de conclusão de curso objetiva analisar a atuação dos Conselhos Tutelares 

junto com a Rede de Proteção do Plano Piloto de Brasília, no enfrentamento da violação dos 

direitos das crianças e adolescentes em situação de rua, e como essa atuação está ou não em 

acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa análise também pretende demonstrar 

a necessidade do subsídio do Estado para essas políticas. 

Os objetivos acima citados deverão ser atingidos a partir de pesquisas sobre os 

atendimentos e ações realizadas por esses conselhos, estudos e leituras de pesquisas já 

realizadas anteriormente e entrevistas semiestruturadas com os indivíduos que participam dessa 

rede de proteção ou que participaram da construção do ECA. 

Esta pesquisa teve cunho qualitativo, pois pretendeu fazer um apanhado de informações 

relacionadas a atuação do conselho tutelar, a partir de ações realizadas por esta instituição e 

pela rede de proteção do Distrito Federal, relacionadas às denúncias e à violação de direitos de 

crianças e adolescentes. Também foram feitas entrevistas com Conselheiros Tutelares, com um 

assistente social de um abrigo da Rede de Proteção e com um pesquisador especialista na área, 

que participou da construção do ECA pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua 

(MNMMR). 
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O Conselho Tutelar, conceituado como o equilíbrio entre a proteção e a 

responsabilização por Teixeira (2010), é um organismo instituído para requerer do poder 

público a construção e a efetivação da política voltada para as crianças e adolescentes, 

assegurando a proteção integral. A partir dessa afirmação coloca-se as seguintes questões 

problemas: estariam os Conselhos Tutelares fazendo o que lhes compete, em acordo com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, pelas crianças e adolescentes em situação de rua? 

Ademais, estaria o Estado Brasileiro dando subsídios, estruturais e não estruturais, suficientes 

para que esses Conselhos Tutelares possam realizar seus trabalhos e garantir os direitos das 

crianças e adolescentes em situação de rua? 

Este estudo se fundamenta no método dialético na perspectiva sócio histórica, como 

coloca Freitas (2002), a perspectiva sócio histórica baseia-se na tentativa de superar os 

reducionismos das concepções empiristas e idealistas. Pois, entende-se que a criança e o 

adolescente em situação de rua são uma expressão da questão social. As categorias aqui 

analisadas serão: política de controle e sua efetividade, Criança e Adolescente em Situação de 

Rua e a questão social. 

Como o Conselho Tutelar, de acordo com o artigo 131 e diante do ECA, é um órgão 

colegiado, permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do(a) adolescente, ele não está vinculado 

hierarquicamente a nenhum dos três poderes. Eles foram criados especificamente para o 

atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social de ter os direitos 

identificados pelo ECA ameaçados ou violados (Santos, 2010). 

O cotidiano de uma criança e de um(a) adolescente em situação de rua é marcado por 

violações de direitos, contrariando o que é postulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

de 1990 e pelo artigo 227da Constituição Federal de 1988. Dentro desse ambiente, raramente 

elas têm acesso à escola, ao lazer, à convivência em família e à saúde, todos garantidos no artigo 

4° deste Estatuto. Baseado no apanhado teórico realizado para este estudo, é possível afirmar 

que a vulnerabilidade crescente e constante, dificulta a ação de projetar um futuro longe das 

ruas. 

O conceito de criança, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) é 

toda e qualquer pessoa com até doze anos de idade incompletos e adolescentes são os indivíduos 

entre doze e dezoito anos de idade, o que desconstruiu o conceito de Menor colocado na década 

de 1920, principalmente após o Código de Menores de 1927. De acordo com Perez e Passione 
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(2010), era uma época de institucionalização da infância como objeto de controle do Estado, 

uma visão higienista e jurídico-repressiva. Para os autores, após o ano de 1985 e com a 

instituição do ECA, passou a ser uma época marcada por crianças e adolescentes como sujeitos 

de direitos e objetos de proteção do Estado. 

Situação de Rua é um termo utilizado por profissionais do campo como assistentes 

sociais, psicólogos e agentes sociais para identificar todo sujeito, cidadão ou pessoa que vive 

na rua, uma população flutuante que, por diversos motivos, acabam por pernoitar em 

logradouros públicos. De acordo com o MDS (2005) a população em situação de rua é um grupo 

populacional heterogêneo constituído por pessoas que possuem em comum a garantia de 

sobrevivência por meio de atividades produtivas desenvolvidas nas ruas, com vínculos 

familiares interrompidos ou fragilizados, sem referência de moradia regular. Esse conceito 

inclui crianças e adolescentes, sendo elas ou eles possuidores de um núcleo familiar ou não. 

 Apesar de o Estatuto ser uma legislação revolucionária e ter sido construído de forma 

socionômica, ou seja, foi formulado a partir de uma ampla discussão e forte mobilização das 

expressões organizativas da sociedade, como coloca Neto (2009), a falta de normas mais 

detalhadas, de acordo com o autor, acabam por prejudicar sua eficácia. 

 Possíveis brechas na legislação, somada a falta de fiscalização, principalmente por parte 

do Estado, levam à um mau funcionamento das políticas de controle. Esses fatos ficam claros 

nas respostas das entrevistas realizadas nesse estudo. De maneira resumida, a partir da pesquisa 

teórica e da análise das entrevistas, é possível perceber que a falta de subsídio do Estado faz 

com que as políticas de controle não funcionem de maneira adequada como colocada pelo 

Estatuto da Criança e Adolescente. Pois, a subalternidade e a população em situação de rua não 

é a prioridade do Capital, eles não geram lucro, sendo vistos com maus olhos por grande parte 

da sociedade. 

 O dever de garantir os direitos desses jovens perpassa pela sociedade, e pelo o Estado e 

recai nas instituições, para a argumentação presente, os Conselhos Tutelares. No artigo 

produzido por Varalda e Machado, então promotoras de justiça do MPDFT, o aumento de 

pessoas interessadas pelo cargo de Conselheiro Tutelar, acaba por dificultar a fiscalização do 

perfil das pessoas que estão cumprindo esse papel tão importante para a garantia de direitos, 

por parte do Ministério Público e pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

municipais e distritais. Pois, até agora, não existe um meio de se disponibilizar do perfil do 

candidato (a), se ele (a) é apto (a) a um cargo que trabalha tão diretamente com a questão social. 
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As crianças e adolescentes em situação de rua sofrem ainda mais as consequências 

desses problemas institucionais e estatais, não recebendo subsídio nem quando são acolhidas 

por instituições, saindo com 18 anos e muitas vezes voltando para as ruas, o que acarreta numa 

rede de proteção desprotegida, termo utilizado por Penso; Brandão; Eni, Fukuda, Santos (2010). 

Se a própria rede de proteção desses jovens está desprotegida, imaginem esses sujeitos de 

direitos, sem a garantia desses. 

A atuação dos Conselhos Tutelares na Proteção dos Direitos das Crianças e 

Adolescentes em situação de rua no Plano Piloto de Brasília necessita ser pesquisada e 

aprofundada, pois cada vez mais os contextos históricos e sociais em que as pessoas que estão 

inseridas na situação de rua são ignorados por diversas instâncias da sociedade, mesmo que de 

maneira diferente. 

Pesquisas como a do Grupo de Pesquisa Violes/SER/UnB (LEAL, 2012), mostram que 

dentre 22 jovens entrevistados, 12 sofriam ou sofreram algum tipo de exploração sexual, o que 

já configura como uma violação de seus direitos. Nos relatos desses jovens eram contabilizados 

tantos outros que se encontravam na mesma situação ou em situações diferentes de 

insalubridade e privação de direitos. 

Segundo o artigo 86 do ECA, a política de atendimento dos direitos da criança e 

adolescente deveria ser realizada através de um conjunto articulado de ações governamentais e 

não-governamentais, da União, Estado, DF e Municípios, ou seja, políticas de garantia de 

direitos, de proteção especial, de assistência social e sociais básicas. Situação de Rua é um 

termo utilizado por profissionais do campo como assistentes sociais, psicólogos e agentes 

sociais para identificar todo sujeito, cidadão ou pessoa que vive na rua, uma população flutuante 

que, por diversos motivos, acabam por pernoitar em logradouros públicos. 

Sendo assim, crianças e adolescentes em situação de rua são sujeitos de direitos, 

garantidos pelo ECA, que possuem estes violados todos os dias por estarem nessa situação de 

população flutuante (MARX, 1885). Por diversos motivos a Rede de Proteção falhou com essa 

criança ou adolescente, uma vez na rua, esses indivíduos acabam por se apoiar em uma Rede 

de Exploração para sobreviver.  

Uma luta histórica contra a violação de direitos como a travada e denunciada pelo 

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de rua (MNMMR), é algo para ser lembrado e 

resguardado a todo o momento, mesmo que por trabalhos de conclusão de curso. 
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Os Capítulos estão divididos em: Capítulo 1 – O karma das ruas, que se compõe de uma 

breve elucidação histórica sobre a infância e a situação de rua do Brasil. Capítulo 2 - Os 

Conselhos Tutelares, expõe a atuação dos Conselhos para/com as crianças e adolescentes em 

situação de rua de Brasília, suas dificuldades, como essas podem ser enfrentadas e processos de 

avanços. Capítulo 3 – O que leva ao karma, mostrando a dificuldade de toda a rede de proteção 

de se relacionar com um Estado que não pretende subsidiar de maneira efetiva a concretização 

dos direitos desses indivíduos. 
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Capítulo 1: O Karma das Ruas 

 

 A lei do Karma é imutável. De modo significativo, a palavra karma pode querer dizer 

uma lei que ajusta o efeito a sua causa, e em certas religiões algo como todo o bem ou mal que 

seja realizado em uma vida leva a consequências boas ou más para esta vida ou próximas 

existências. (Texto adaptado do Site dos Signicados, acessado em novembro de 2017). 

Em sânscrito, karma significa "ato deliberado". Nas suas origens, a palavra karma 

significava "força" ou "movimento", ou seja, ações de causa e consequência. Neste trabalho o 

Karma faz referência à ação do Estado quando se trata das políticas de controle colocadas pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, e como se essa ação for má realizada, organizada ou 

manejada, pode levar a sérias consequências de violação de direitos e expressões da questão 

social, como a situação de rua. 

A população em situação de rua, atualmente é regida e protegida pelo decreto 

7.053/2009, que institui uma política nacional para garantir direitos de igualdade e equidade. É 

a partir desse decreto que muitas instituições se baseiam para aplicar os programas criados para 

essa população. Porém, em uma sociedade adultocêntrica como a nossa, que tem como centro 

de seu funcionamento os indivíduos adultos, acaba que esse decreto protege mais os adultos 

que as crianças e adolescentes que se encontram nesse tipo de situação. 

Estar em situação de rua, em uma perspectiva da juventude é um processo que se dá 

historicamente. O preconceito expressado em relação a esses indivíduos acompanha a história 

brasileira desde os primórdios da colonização, principalmente em relação aos órfãos, às crianças 

que realizavam a mendicância e as crianças escravas.  

Em 1927 foi promulgado o Código de Menores, uma política higienista que reproduzia 

esse preconceito cunhado durante a colonização. Era uma lei que dispunha sobre a assistência, 

proteção e vigilância dos chamados “menores”, mas que em realidade era baseada na “limpeza” 

social, se apropriando de um poder que não deveria lhe caber e restringindo a liberdade dos 

jovens que cometiam algum tipo de ato infracional pelo simples fato de estes estarem ocupando 

a rua. Esse código estabelecia uma exaustiva classificação dos menores, em torno da qual eram 

montados as ações e os serviços especializados a cargo do Estado. (BOTELHO, 1993). 
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Com sua filosofia higienista e correcional disciplinar o Código traz 

importantes inovações, e sua leitura é, não raro, feita como fabricação ou 

invenção da questão do menor (Botelho, 1993, p.21). [...] O Código de 1927 

incorpora tanto a visão jurídica repressiva e moralista. Prevê a vigilância da 

saúde da criança, dos lactantes, das nutrizes, e estabelece a inspeção médica 

da higiene. Faleiros. Infância e processo político no Brasil, 2009, p.47. 

 

Os avanços da legislação de proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes 

no Brasil ocorreu de maneira um tanto quanto devagar, e ainda higienista, até a construção do 

Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. O ECA é algo revolucionário dentro e fora do 

Brasil. Colocando as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e dividindo a 

responsabilidade de garantir esses direitos entre Estado, sociedade e família, de maneira que a 

responsabilização indevida do núcleo familiar é diminuída, abrindo portas para a tentativa de 

igualdade entre esses jovens. 

Porém, apesar de uma ótima legislação, a concretização dessas leis deixa a desejar 

quando se trata das crianças e adolescentes em situação de rua. A vulnerabilidade social 

crescente no país e as múltiplas expressões da questão social agravam a desigualdade entre 

jovens, algo que o Estatuto pretendia revogar, mesmo que aos poucos. 

É importante frisar que o Estatuto da Criança e do (a) Adolescente é um marco na 

história brasileira. A partir de sua aprovação temos a drástica mudança do Código de Menores 

para leis que realmente asseguravam direitos, divergindo da maneira higienista, punitiva e 

preconceituosa com que se via esses sujeitos até então. 

 

O ECA expressa, portanto, os direitos das crianças e dos adolescentes 

e norteia toda política de atendimento distribuída em quatro linhas de ações: 

a. as políticas sociais básicas de caráter universal, como saúde, educação, 

alimentação, moradia, etc. (art. 87, item I); b. as políticas e programas de 

assistência social (art. 87, item II), de caráter supletivo, para aqueles de que 

delas necessitem; c. as políticas de proteção, que representam serviços 

especiais de atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, 

maus-tratos, exploração, abuso e opressão (art. 87, item III); os serviços de 

identificação e localização de pais, responsáveis, crianças e adolescentes 

desaparecidos (art. 87, IV); d. as políticas de garantias de direitos, que 

representam as entidades e os aparatos jurídicos e sociais de proteção dos 

direitos individuais e coletivos da infância e juventude (art. 87, item V). 

Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, apud Perez e Passone, Políticas 

Sociais de Atendimento às Crianças e aos Adolescentes no Brasil. 2010, 

página 666. 
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De acordo com De Luca (2007), garantir os direitos da população em situação de rua se 

tornou uma questão secundária para o Estado. O primeiro plano, para o autor, é “a produção de 

uma paisagem urbana supostamente protegida”. Ou seja, o governo e o Estado passam a vigiar 

a vida desses indivíduos apenas para que estes não atrapalhem a vida de quem provém lucro 

para o Capital, em outras palavras, de quem não está inserido em uma vulnerabilidade social. 

A população em situação de rua acaba por ser uma população invisível. Apenas mais uma 

expressão da questão social brasileira. 

 

A questão social não é senão as expressões do processo de formação 

e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 

sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 

empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da 

contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros 

tipos de intervenção mais além da caridade e repressão. Iamamoto e Carvalho, 

Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de uma interpretação 

histórico-metodológica, 1983, p. 77. 

 

A criança e adolescente em situação de rua são tratados como uma perturbação da ordem 

social, algo que pode ser constatado por meio da pesquisa teórica, em especial leituras sobre o 

ambiente de medidas socioeducativas. O tratamento dado a esses jovens nas ruas é cunhado no 

preconceito, até mesmo quando se trata da rede de proteção, apesar de se ter avançado com 

legislações que garantem a proteção integral desses indivíduos. 

Essa População Flutuante, termo utilizado por Marx (1885), é exatamente o exército 

industrial de reserva. Uma população que tem dificuldade de acesso à educação, segurança, 

saúde e outras seguridades sociais dentro do sistema, especialmente devido à sua 

vulnerabilidade. 

 

A reprodução da força de trabalho, que incessantemente precisa 

incorporar-se ao capital como meio de valorização, não podendo livrar-se dele 

e cuja subordinação ao capital só é velada pela mudança dos capitalistas 

individuais a que se vende, constitui de fato um momento da própria 

reprodução do capital. Acumulação do capital é, portanto, multiplicação do 

proletariado. [...]. Todo capital individual é uma concentração maior ou menor 

de meios de produção com comando correspondente sobre um exército maior 

ou menor de trabalhadores. Toda acumulação torna-se meio de nova 

acumulação. Ela amplia, com a massa multiplicada da riqueza, que funciona 

como capital, sua concentração nas mãos de capitalistas individuais e, 

portanto, a base da produção em larga escala e dos métodos de produção 
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especificamente capitalistas. O crescimento do capital social realiza-se no 

crescimento de muitos capitais individuais. [...]. Considerando o capital global 

da sociedade, o movimento de sua acumulação ora provoca variações 

periódicas, ora seus momentos se repartem, simultaneamente, nas diferentes 

esferas da produção. Em algumas esferas ocorre mudança na composição do 

capital sem crescimento de sua grandeza absoluta, em decorrência de mera 

concentração; em outras, o crescimento absoluto do capital está ligado ao 

decréscimo absoluto de seu componente variável ou da força de trabalho 

absorvida por ele; em outras, ora o capital continua a crescer sobre sua base 

técnica dada e atrai força de trabalho adicional em proporção a seu 

crescimento, ora ocorre mudança orgânica e se contrai sua componente 

variável; em todas as esferas, o crescimento da parte variável do capital, e 

portanto do número de trabalhadores ocupados, está sempre ligado a fortes 

flutuações e à produção transitória de superpopulação, quer assuma esta agora 

a forma mais notável de repulsão de trabalhadores já ocupados, quer a menos 

aparente, mas não menos efetiva, de absorção dificultada da população 

trabalhadora adicional pelos canais costumeiros. [...]. Mas, se uma população 

trabalhadora excedente é produto necessário da acumulação ou do 

desenvolvimento da riqueza com base no capitalismo, essa superpopulação 

torna-se, por sua vez, a alavanca da acumulação capitalista, até uma condição 

de existência do modo de produção capitalista. Ela constitui um exército 

industrial de reserva disponível, que pertence ao capital de maneira tão 

absoluta, como se ele o tivesse criado à sua própria custa. Ela proporciona às 

suas mutáveis necessidades de valorização o material humano sempre pronto 

para ser explorado, independente dos limites do verdadeiro acréscimo 

populacional. Karl Marx. O Capital, Volume 02, 1885, p. 246,256, 257,261, 

261, 263. 

 

Todos os avanços que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe para o Brasil, 

sendo uma legislação inovadora, referenciada em todo o mundo, são diminuídos de certa forma 

quando, 30 anos depois de sua construção, o cumprimento do ECA não é realizado de maneira 

ideal pelo próprio Estado.  

Enquanto existem problemas relacionados ao funcionamento da rede de proteção em 

relação às crianças e adolescentes em situação de rua, por preconceito ou por faltar o 

entendimento completo da expressão da questão social presente na vida daquele indivíduo, 

também existem os empecilhos colocados pelo Estado. O Estado costuma ter apenas um 

interesse real quando o assunto são os meninos e meninas de rua, e esse interesse se baseia em 

uma higiene dos locais públicos, informação concluída a partir de leituras sobre a história da 

infância no Brasil. 

Um exemplo disso é o aumento de demandas no Conselho Tutelar e em Abrigos ou 

Casas de Passagens durante a Copa do Mundo de 2014, que ocorreu no Brasil. A ação higienista 

não é de hoje. Desde antes do tempo do Código de Menores, crianças e adolescentes eram 
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retirados da rua, sem nenhum direito, calando suas vozes. Isso piora com a invisibilidade 

forçada a essa população vulnerável. 

Para evitar esse tipo de ação, todos esses sujeitos são dotados de direitos. Não se pode 

simplesmente tirar alguém da rua, ou não realizar intervenções inteiramente efetivas para que 

esse jovem encontre seu caminho para longe das ruas. Porém, por mais que exista a inovação 

na garantia de direitos, a ação de garanti-los, acaba possuindo algumas falhas. 

Os Conselhos Tutelares, por exemplo, foram criados para zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente (Resolução número 57, CDCA/DF, 2012). Diversas vezes 

estes acabam por ser criticados em meio a rede de proteção, não apenas pelo método de escolha 

dos Conselheiros, que não precisam ter uma formação no âmbito ou uma formação continuada 

dentro do mandato, mas também pelas ações realizadas que não atingem por completo o que 

foi almejado ou construído pelo ECA. Essas críticas podem ser fundadas em algo real, mas 

existem motivos dentro da estrutura da instituição dos Conselhos Tutelares que levam à 

dificuldade de uma atuação, especialmente quando essa atuação envolve crianças e adolescentes 

em situação de rua. 

De acordo com o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de 

2020, do CONANDA, os Conselhos Tutelares encontram-se instalados em 98,3% dos 

municípios brasileiros, totalizando em 27.360 conselheiros e 5.472 conselhos (IBGE 2009ª, 

apud CONANDA, 2010, p.13). O Plano também coloca que, apesar dos Conselhos Tutelares 

estarem praticamente universalizados, muitas vezes não existe uma relação ideal entre o número 

de Conselhos e o tamanho da população local, ou seja, não são atendidos os parâmetros para 

seu funcionamento. 

A partir da Pesquisa Bons Conselhos, realizada em 2006 pela SEDESTMIDH em 

parceira com o CONANDA, os Conselhos Tutelares no Centro-Oeste correspondem a 92% do 

número de municípios, sendo que essa foi a região que participou mais avidamente da pesquisa. 

Também de acordo com o relatório da ABRINQ, Cenário da Infância e Adolescência 

no Brasil, de 2017, uma pesquisa realizada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República, em 2015 foram realizadas 153 mil denúncias de violações de direitos contra 

crianças e adolescentes em todo o país. 
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O Conselheiro Tutelar, a qualquer tempo, pode ter seu mandato 

suspenso ou cassado, no caso de comprovado descumprimento de suas 

atribuições, prática de atos considerados ilícitos, ou comprovada conduta 

incompatível com a confiança e outorga pela comunidade.  

Para efeito de interpretação, o CONANDA considera como caso de 

cometimento de falta funcional grave, entre outras que possam ser aditadas 

pela municipalidade: 

I- usar da função em benefício próprio; 

II- romper sigilo em relação aos casos analisados pelo Conselho Tutelar que 

integre; 

III - manter conduta incompatível com o cargo que ocupa ou exceder-se no 

exercício da função de modo a exorbitar sua atribuição, abusando da 

autoridade que lhe foi conferida; 

IV - recusar-se a prestar atendimento ou omitir-se a isso quanto ao exercício 

de suas atribuições quando em expediente de funcionamento do Conselho 

Tutelar; 

V - aplicar medida de proteção contrariando a decisão colegiada do Conselho 

Tutelar; 

VI - deixar de comparecer no plantão e no horário estabelecido; 

VII - exercer outra atividade, incompatível com o exercício do cargo, nos 

termos desta Lei. 

VIII - receber, em razão do cargo, honorários, gratificações, custas, 

emolumentos, diligências. (CONANDA, 2001, p. 15 apud Custódio, A 

responsabilização do Conselheiro Tutelar) 

 

Cada município ficaria responsável pela fiscalização da atuação de seus Conselheiros 

Tutelares, ou seja, caso algum conselheiro não estivesse realizando seu trabalho corretamente 

ou estivesse tomando posse do posto para apenas benefícios particulares, ele/ela seria 

penalizado da maneira que coubesse ao caso. Porém, o crescente número de denúncias de 

violações de direitos de crianças e adolescentes, demonstram que falta a fiscalização e faltam 

profissionais especializados para o cargo, com algum tipo de formação continuada, não apenas 

a popularidade em seus municípios. Ou seja, profissionais que trabalhem para concretizar o 

Estatuto, o que parece ser uma minoria dentro dessa instituição, pelo o que foi analisado nas 

entrevistas. 

Se o trabalho dos Conselhos Tutelares em conjunto com o resto da rede de proteção 

estivesse sendo realizado de maneira a colocar o ECA em prática para/com essas crianças, 

talvez não houvessem tantas com seus direitos sendo diariamente violados no Plano Piloto de 

Brasília. A grande dificuldade é encontrada quando se observa a falta de subsídios dessas 

instituições para atuar, e o preconceito existente para alguns conselheiros quando se trata dos 

jovens na rua, algo que fica claro quando os primeiros precisam realizar algum tipo de 
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intervenção em relação aos segundos. Essas informações foram adquiridas a partir da análise 

das entrevistas realizadas para esse estudo. 

 Estar assegurado por meio de uma legislação inovadora, não parece ser o bastante. No 

meio do campo do Serviço Social é possível ver, frequentemente, crianças e adolescentes com 

seus direitos violados de inúmeras maneiras. Estar dentro desse meio é se construir e descontruir 

diariamente. Se inovar e estudar as mudanças que ocorrem nas legislações, buscando sempre 

garantir os direitos do (a) usuária do serviço. 

 Quando se envolve crianças, ser Conselheiro Tutelar se complica, ela não apenas se 

abrange, mas se amarra em uma rede de proteção que não parece funcionar da maneira ideal 

como a que estava descrita no Estatuto. Garantir os direitos desses sujeitos é prioridade, e toda 

uma rede de legislações e instituições foi construída para isso. Porém, essa rede está repleta de 

buracos, por onde as crianças e adolescentes facilmente escapolem, sendo “amparadas” pela 

rede de exploração. 

 Estar em situação de vulnerabilidade, para uma criança ou um adolescente muitas vezes 

significa estar privado de educação, lazer entre outras coisas que interferem diretamente no que 

é garantido pelo artigo 4° do Estatuto e pelo artigo 227 da Constituição Federal de 1988. 

Vivenciar situação de rua, então, fere tudo que foi conquistado pela luta do Movimento 

Nacional dos Meninos e Meninas de Rua (MNMMR) ao participar das Construção do ECA. 

 Apesar dos conceitos de pobreza, situação de rua, criança e adolescente, é impossível 

descrever com fidelidade o que é estar na rua, ainda mais o que é ser uma criança ou um 

adolescente na rua. 

 Este debate pode ser afirmado pelo fato de que, se essas crianças estivessem com seus 

direitos realmente garantidos, elas não estariam nessa situação. Uma situação que não é descrita 

no Estatuto, pois deveria ser algo erradicado a partir do momento que se viu esses sujeitos como 

sujeitos de direitos. A palavra rua não existe no ECA, e três décadas depois de sua construção, 

a situação de rua ainda é uma das maiores violações desses direitos. Ela existe, e acaba sendo 

deliberadamente ignorada pelo Estado, o que torna a rede de proteção precária e sem subsídios, 

mas ela existe. 

 É possível observar quantas crianças e adolescentes existem na Rodoviária do Plano 

Piloto de Brasília ou no Setor Comercial Sul apenas ao andar nesses espaços. Elas estão 

aglomeradas em grupos, sozinhas ou com seus supostos responsáveis. No chão elas brincam, 
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no chão elas dormem. A primeira indagação a ser feita deveria ser: onde está a rede de proteção 

que o ECA compôs para essas crianças? 

Desde os tempos do Código de Menores, até os dias de hoje ocorreram inúmeras 

mudanças quando o assunto é direito de Crianças e Adolescentes. Essas mudanças, pautadas na 

pressão dos movimentos sociais da época e nas colocações da ONU, levaram esses jovens a 

serem vistos como sujeitos de direitos, sendo a igualdade entre eles um dos principais objetivos. 

Por isso a palavra rua não é vista no ECA, já que a lei deveria garantir que fosse ofertado para 

todos oportunidades igualitárias, de educação, lazer e convivência social ou familiar. 

 Após três décadas da construção do Estatuto, ocorreram retrocessos e avanços, mas não 

foi uma lei alcançada com perfeição, ainda existem muitas coisas por fazer e se aprimorar para 

que os direitos das Crianças e Adolescentes sejam realmente uma prioridade do Estado e da 

sociedade. 

 Devido a vulnerabilidade que vivenciam, muitas vezes pelo conflito dentro do núcleo 

familiar, ou por aquela realidade da rua ser a única que conhecem, esses sujeitos se entrelaçam 

em uma exploração sem precedentes, seja para comer algo aquele dia, ou para conseguir a droga 

que lhe faça esquecer do frio e da fome durante a “nóia”, quando estão sob os efeitos das drogas. 

 Os Conselhos Tutelares costumam ser o primeiro recurso, tanto para cidadãos que 

decidem denunciar essas violações, quanto para profissionais da área. Para suportar tamanha 

demanda, essa instituição deveria ser mais forte, melhor estruturada, com todos seus servidores 

como sujeitos que entendem a realidade da questão social e como suas expressões afetam a vida 

de cada criança e adolescente que está na rua. 

 Porém, a realidade não corresponde completamente a isso. Suas exceções a partes, os 

Conselhos Tutelares são arduamente criticados por não exigirem formação continuada de seus 

Conselheiros, que tomam posse desse cargo a partir do voto de uma comunidade e de provas 

simples. Não se sofre apenas estruturalmente, com falta de subsídios para atender uma 

emergência ou se deslocar desde o Conselho até a criança ou adolescente. Não se sofre apenas 

com os locais de trabalho, a precariedade que se estende aos profissionais, e aos Conselheiros 

Tutelares que não são preparados completamente para lidar diariamente com a vulnerabilidade 

vivenciada por essas crianças e adolescentes que se encontram em situação de rua. 
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 Em se tratando da instituição dos Conselhos Tutelares, de seu processo seletivo para 

seus Conselheiros, entre outras coisas, se discorre no Capítulo V do Estatuto da Criança e do 

Adolescente da seguinte maneira: 

 

Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei. 

Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os 

seguintes requisitos: 

       I- reconhecida idoneidade moral; 

       II - idade superior a vinte e um anos; 

       III - residir no município. 

Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será 

estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do 

Ministério Público. (Redação dada pela Lei nº 8.242, de 12.10.1991) 

§ 1o  O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em 

data unificada em todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro 

domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. 

(Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

§ 2o  A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano 

subsequente ao processo de escolha. (Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012) 

§ 3o  No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao 

candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem 

pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. (Incluído 

pela Lei nº 12.696, de 2012). Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990. 

 

Os Conselhos deveriam ser vistos como instâncias parceiras no exercício do controle 

social (SOUZA, 2004), ou seja, espaços que podem ser considerados estratégicos na 

participação coletiva de novas relações políticas entre governos e cidadãos. Pois, com a 

participação popular na deliberação e implementação de políticas sociais, é possível tentar 

garantir a eleição de prioridades a serem enfrentadas. (MARTINS, 2004). Como uma parte 

principal dessa rede de proteção, eles deveriam ser prioridade do Estado, não apenas em 

quesitos estruturais, mas também não estruturais.  

A Rede de Proteção, o que inclui o Conselho Tutelar, ainda não é amparada o 

suficientemente pelo Estado para atuar de maneira ideal em conjunto. E as crianças e 

adolescentes que estão em situação de rua necessitam de uma rede bem estruturada e forte, para 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8242.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12696.htm
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aguentar o peso da vulnerabilidade social que eles carregam sem se romper. Uma rede de 

proteção formada por instituições que não desistam de um sujeito, que não digam que ele ou 

ela já excedeu os limites da rede. Esses limites não deveriam existir, mas como existem, a luta 

deveria ser constante para excede-los e fazer de tudo para garantir os direitos de quem é 

prioridade pela lei. 

  

“É mister, portanto, compreender a situação da infância e 

adolescência como expressão da questão social, logo em conexão com os 

demais desafios societários do país, e o papel conjunto de atores sociais 

vinculado à luta pela garantia dos seus direitos, assegurando-lhe a centralidade 

e visibilidade devidas.” Sales, Política e Direitos, 2004, p.211. 

 

 Como colocado anteriormente, a situação de rua é uma das maiores violações dos 

direitos estabelecidos pelo ECA, Estatuto construído em conjunto com o MNMMR. A situação 

de rua é uma compilação de privações que poderiam ser diminuídas se o Estado não fosse tão 

omisso quando o assunto é uma população que não contribui diretamente para o crescimento 

do Capital. 

 No rumo que o Brasil se encontra atualmente, mergulhado em retrocessos e reformas 

que apenas prejudicam o povo, é difícil imaginar que os meninos e meninas de rua terão espaço 

para serem ouvidos novamente, e expor suas demandas atuais. Essas demandas podem parecer 

com as que foram colocadas há três décadas, mas a modernização tomou espaço inclusive nas 

atuações direcionadas a essa população, e estando pautados por decretos e leis, eles deveriam 

estar aptos para avançar na luta e abarcar as atualizações nas leis. 

 Mesmo quando o Estado se faz omisso as demandas da população em situação de rua, 

o resto da sociedade deveria enxergar os indivíduos pelos quais passam todos os dias a caminho 

de seus trabalhos e reivindicar o que é direito de todos.  

 A sociedade precisa se tornar ávida pelo conhecimento de seus direitos e deveres, das 

instituições que foram construídas pelo Estatuto, de como essas instituições funcionam e porque 

elas podem não funcionar de maneira ideal em certos casos. Parar de fingir que a população em 

situação de rua é invisível pelo simples fato de estarem vivenciando algo que nem todos 

vivenciam. Não criar justificativas para o Estado quando este transfere quase que 

completamente sua responsabilidade para o terceiro setor e para a família, deixando espaços 

em algo que é seu dever. 
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 A sociedade não deveria achar bonito a higienização social, assim como não deveria 

achar feio a população em situação de rua, só por ela ser da rua. Ter conhecimento de seus 

privilégios e lutar para que os outros tenham as mesmas oportunidades. Chega de acreditar que 

não se pode fazer nada ao ver uma rede de proteção de crianças que não funciona da forma ideal 

que está descrita na lei, chega de colocar as crianças e adolescentes em situação de rua como a 

última demanda a ser respondida. 

 Não se deve deixar enganar ao dizer que essa população de jovens é tratada pela rede de 

proteção da mesma maneira que qualquer outra criança. A presente sociedade por muitos anos 

desprezou a infância (JÚNIOR, 2012), principalmente a infância negra e pobre. Essas ações 

refletem na rede de proteção desses indivíduos nos dias de hoje.  

 Em uma sociedade adultocêntrica, que outrora desprezou a infância com fervor, que 

fecha os olhos para o que acontece nas ruas e se baseia no senso comum para opinar sobre 

atrocidades como a redução da maioridade penal, é difícil esperar outra coisa senão a exclusão 

desses jovens que vivenciam a situação de rua. “A sociedade brasileira degrada-se a olhos 

vistos” (JÚNIOR, 2012). 

 Dioclécio Júnior (2012), coloca em seu livro “Crianças do Mundo Inteiro, Uni-vos” 

dados que mostram que o Brasil é um país que investe três vezes mais em políticas para idosos 

do que em políticas para a infância. Não é à toa que as vagas em creches, por exemplo, não 

correspondem ao número de crianças que tem direito a essas, ou que a Rede de Proteção da 

Infância e Adolescência esteja tão fragilizada por falta de investimentos estruturais e não 

estruturais, levando a falhas nas intervenções e continuidade de violações de direitos. 

 As crianças e adolescentes em situação de rua do Plano Piloto de Brasília estão aqui 

para comprovar que o Estatuto da Criança e do Adolescente não está sendo completamente 

efetivo para elas. Para mostrar que muitas vezes a Rede de Proteção os abandonou, e que eles 

têm medo de procurar o recurso mais utilizado quando há a violação de seus direitos, o Conselho 

Tutelar. 

 O medo dos Conselhos Tutelares advém dos mitos de que os Conselheiros e 

Conselheiras são pessoas más, que vão privá-los da falsa liberdade das ruas, ou tira-los desse 

núcleo familiar que muitas vezes está desestruturado ou conflituoso. Falta conhecimento, mas 

também falta uma maior atuação da instituição em acordo com o que coloca o Estatuto e em 

acordo com a vulnerabilidade social vivida por esses indivíduos. 
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 Quando valores pessoais interferem na atuação profissional, preconceitos impedem de 

lidar com certas situações, nos deparamos com um grande problema. Talvez maior que a 

necessidade de formação continuada ou profissionalização de Conselheiros, seria a seleção 

realizada, onde votos de comunidades conservadoras e moralistas excedem os votos do resto da 

comunidade em geral, levando a um posto de trabalho tão importante, pessoas que geralmente 

diferenciam crianças que estão vivenciando situação de rua daquelas que não estão, que 

culpabilizam mães e que atuam de maneiras divergentes. 

 É a partir disso que baseamos este estudo, com entrevistas semiestruturas abrangendo a 

Rede de Proteção, desde Abrigos e Casas de Acolhimento, que lidam diretamente com os 

indivíduos que vivenciaram a situação de rua no Plano Piloto de Brasília e com Conselheiros. 

Perpassando fundadores do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que 

participaram da construção do ECA. Até chegar nos próprios Conselhos Tutelares da Asa Norte 

e Asa Sul, indagando as principais dificuldades de atuação com essa população e a que essas 

dificuldades estão relacionadas. 

 A partir das entrevistas realizadas chegamos a conclusões sobre fatores que podem ser 

modificados para que ocorra uma melhor atuação da Rede de Proteção, especialmente dos 

Conselhos Tutelares, para a garantia de direitos de crianças e adolescentes em situação de rua. 

 Esse estudo pretende mostrar a importância do investimento do Estado para a 

consolidação ideal do Estatuto da Criança e do Adolescente, e como a falta desse investimento 

pode afetar toda a sociedade brasileira, fechando ela seus olhos ou não. 
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Capítulo 2: Os Conselhos Tutelares 

 

O Conselho Tutelar é uma das primeiras referências dentro da rede quando se trata da 

violação de direitos das crianças e adolescentes. A situação de violação dos direitos desses 

indivíduos é algo complexo, que precisa de uma intervenção realizada de maneira correta, para 

que haja a superação e o empoderamento destes indivíduos. Ou seja, é preciso saber intervir da 

melhor forma para cada situação. 

 

A escolha do Conselho Tutelar como universo da pesquisa tem como 

fundamento o fato de ser instância de ponta e, ao mesmo tempo, instância a 

que se atribui o zelo pelos direitos da criança e do adolescente e sua proteção, 

considerando a efetividade dessa ação estatuída na Lei 8.069/1990 - ECA. 

Vicente Faleiros e Patrícia Moraes, Paradoxos da resolubilidade das denúncias 

de violência sexual na perspectiva dos conselheiros tutelares, 2016, p.18. 

 

 De acordo com Mendes e Matos (2004), o Conselho Tutelar constitui uma das grandes 

inovações institucionais colocadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente 

porque passa a transferir para a sociedade a responsabilidade da fiscalização do cumprimento 

dos direitos desses jovens. Para esses autores, o Conselho Tutelar pode ser considerado um 

órgão sui generis, já que é um órgão único e não se enquadra e nem se constitui nos moldes 

tradicionais de um órgão público. 

 Em entrevista com um dos participantes do Movimento Nacional de Meninos e Meninas 

de Rua, é possível perceber as particularidades concedidas ao Conselho Tutelar durante a 

construção do ECA, há três décadas. Assim como as dificuldades que essa instituição perpassa 

durante o enfrentamento da situação de rua de crianças e adolescente, especialmente no caso do 

Plano Piloto de Brasília. 

 

Existia um protagonista, o Antônio Carlos Gomes da Costa, educador 

de Belo Horizonte que conhecia a experiência inglesa da justiça praticada pela 

sociedade. Então, o Conselho Tutelar é uma forma de desjudicialização, de 

trabalhar as questões da relação da criança com a lei por meio de uma 

intervenção comunitária. O Antônio Carlos que levou essa ideia de uma 

aplicação da responsabilização em algo proveniente da própria comunidade, 

algo absolutamente original no Brasil. São eleitos pela comunidade que vão 

trabalhar nessa responsabilização, e eles não substituem o juiz, que é 
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fundamental. Porém fazem um trabalho de mediação de algumas medidas que 

são bem definidas pelo ECA. A situação de rua, é mais complicada porque o 

conselho tutelar não tem um poder, ele pode recomendar políticas públicas, 

de acordo com o ECA, mas ele não tem feito isso. Ele tem sido omisso nessas 

recomendações, assim como o Conselho de Direitos, que devia fazer planos 

para atuação. Agora, é uma situação ligada à estrutura, a estrutura 

socioeconômica, da desigualdade, miséria, fome. Uma parte da situação de 

rua vem pela falta de opção dessas famílias, uma falta de políticas públicas e 

educação para essas crianças que ficam no beco. Então essa falta de opção de 

políticas públicas que é o principal motivo da situação de rua. Isso se deve a 

uma opção política de priorizar ou não a escola. A escola de tempo integral 

seria uma solução, porque as mães e pais tem que trabalhar, e claro, também 

existe uma responsabilização das mulheres na educação dessas crianças por 

uma ausência de homens, que não apoiam os filhos que criam. Entrevista com 

Participante do MNMMR, realizada em 31 de outubro de 2017. 

 

Chegar a vivenciar a situação de rua é uma violação completa dos direitos dessas 

crianças e adolescentes. Sendo assim, o dever da rede de proteção é proteger essas crianças e 

adolescentes, garantindo seus direitos até que se tornasse possível sair da rua. O Conselho 

Tutelar não pode ser excluído disso. Por mais que existam Conselheiras Tutelares como os 

entrevistados, que interligaram seu curso de graduação com o seu trabalho e agem de maneira 

que coloca sempre os direitos das crianças e adolescentes em primeiro lugar, também existem 

conselheiros que fazem o contrário, dificultando a dinamicidade do trabalho de toda a rede de 

proteção. 

 Enquanto medidas que aprimorem a escolha e a contratação dos Conselheiros Tutelares, 

ou que subsidiem melhor esta instituição, não são concretizadas, a população de crianças e 

adolescentes em situação de rua, principalmente na Rodoviária do Plano Piloto de Brasília 

aumenta, sem prospectos para retroceder ou levar esses sujeitos a um patamar de garantia de 

direitos,  pelo menos maior do que o de hoje. Três décadas se passaram desde a construção do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, três décadas de conquistas e de lutas, lutas ganhadas e 

lutas perdidas. A guerra continua, enquanto os jovens das ruas não tiverem seus direitos 

garantidos como propõe o Estatuto. 

 Esse Trabalho de Conclusão de Curso tem por hipótese o pobre funcionamento dos 

Conselhos Tutelares na atuação com crianças e adolescentes em situação de rua do Plano Piloto 

de Brasília. E como essa relação poderia melhorar se a seleção dos conselheiros fosse mais 

específica, para além de provas e votações, focalizando na compreensão da questão social. 
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 Lidar com a questão social e suas múltiplas expressões, com a família, o Estado e a rede 

de exploração não são coisas simples, e exigem níveis de conhecimento e compreensão social 

que não se adquire facilmente, o que mostra a necessidade de uma formação continuada dos 

Conselheiros Tutelares, ou a exigência de formação em cursos superiores específicos. 

 Baseado nas respostas das entrevistas, é possível pensar que essas mudanças irão 

facilitar o trabalho do Conselheiro Tutelar, garantindo de maneira mais intransigente os direitos 

das crianças e adolescentes que estão em situação de rua. Não é a solução para todos os 

problemas dentro da relação entre a rede e os Conselhos Tutelares, ou dentro da não atualização 

do Estatuto da Criança e do Adolescente diante dessa conjuntura de crise e retrocessos, mas é 

um caminho por onde começar. 

Em entrevista semiestruturada com uma Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar do 

Plano Piloto em Brasília, foi possível observar como ter uma formação faz diferença na atuação 

do servidor. Como o Conselho sofre com o trabalho em rede que, de acordo com a entrevistada, 

é precário e piora a cada dia. 

 

Não tem como você basear sua atuação nessas experiências e 

vivências, é necessária uma formação para além disso. O estudo é importante, 

não basta só ter passado nas provas de Conselho, sempre falei isso e vou 

morrer falando. O serviço não anda se a pessoa não está aqui com a formação 

necessária para isso. Tem que ser um aprendizado que se aplique na prática da 

profissão. Entrevista com Conselheira Tutelar, realizada em 09 de outubro de 

2017. 

  

 Ao ser perguntada sobre a importância dos Conselhos Tutelares para a defesa dos 

direitos das crianças e adolescentes em situação de rua, a Conselheira respondeu: 

 

A importância é nós tentarmos reestruturar a família. Que para uma 

criança, um adolescente, um jovem da área que a gente atende, se está em 

vulnerabilidade de rua é porque aconteceu alguma coisa dentro da família. Em 

primeiro lugar então é superimportante você também atender a família além 

de atender a criança. Então a importância do nosso trabalho é a criança voltar 

para o seu meio familiar. Entrevista com Conselheira Tutelar, realizada em 09 

de outubro de 2017. 
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 Os Conselhos Tutelares são considerados, muitas vezes pelos usuários do serviço ou 

pela própria rede, os vilões da história, ou por resguardar os direitos das crianças de maneira 

que elas não continuem naquele meio familiar, ou por não atuarem e não fortalecerem a rede. 

Porém, os Conselhos representam muito mais que apenas encaminhamentos, eles também 

atuam no monitoramento e acompanhamento das ações de enfrentamento da violação de 

direitos de crianças e adolescentes da rede local, mesmo que nem sempre seja uma atuação que 

corresponda a forma ideal, colocada pelo ECA. 

 

O Conselho participa muito de treinamentos. Vou falar mais de mim, 

participo muito de treinamentos, seminários, reuniões. Para além de estar 

atualizada, ter novos conhecimentos, porque o estudo é superimportante. O 

que eu fazia em 2000, não é o mesmo que faço em 2017. Pode estar na mesma 

linha, mas são maneiras diferentes de agir. Então é importante, eu faço, sempre 

dando meu jeito de coordenar meus horários e nunca deixar de acompanhar 

meus processos e pastas, porque toda criança em vulnerabilidade que atendo, 

eu abro pasta. Tudo você vai aprendendo, com várias instituições, inclusive 

sobre violência doméstica, está tudo ligado a estrutura familiar. Outra coisa 

que aprendi é a psicologia de cada indivíduo, porque para mim a psicologia 

está muito interligada ao social, e isso nos ajuda demais no nosso trabalho. 

Para mim, todos os conselheiros deveriam ter um nível superior nessas áreas 

correlacionadas, seja em psicologia, em serviço social e até em direito. Esse é 

o tripé, não se anda sem ele, os três têm que estar juntos. O conhecimento e o 

estudo são muitos importantes. Na minha opinião, eu não sei nada, estou para 

aprender lá fora. E outra coisa, conselheiro tutelar não tem que ficar bonitinho 

na sua sala com ar condicionado não, temos que ir para campo, temos que 

sentir a essência de lá de fora, como as coisas estão lá fora, para que possamos 

lutar ainda mais pelos direitos das nossas crianças. Entrevista com Conselheira 

Tutelar, realizada em 09 de outubro de 2017. 

 

 Enquanto o pensamento da primeira Conselheira entrevistada pode parecer, para alguns, 

o correto durante uma atuação ou intervenção, ele não é um pensamento usual. Na verdade, a 

Conselheira relatou ser criticada pelo modo como atua em cada caso, mas não se mostrou 

abalada, apesar de muitos dos seus colegas de profissão não se mostrarem interessados pelo o 

que faz um Conselheiro Tutelar em si, ela se posiciona de maneira diferente e atua baseado 

nisso.  

 Ser Conselheiro Tutelar é um trabalho árduo, que exige das pessoas, trabalhar em rede 

não é simples, articular com crianças e adolescentes é uma tarefa complicada que exige muita 

dedicação e esforço. Se essa pessoa não está minimamente preparada para o que o trabalho irá 

exigir dela, ela não deveria ser contratada para tal trabalho. E grande parte dessa preparação é 
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realizada a partir de uma formação continuada durante o mandato ou de uma formação superior 

em uma área específica que te ensine a lidar com a questão social, com trâmites jurídicos, com 

crianças e adolescentes, e até mesmo com aspectos psicológicos. 

 O Conselheiro precisa estar pronto para lidar melhor com crianças e adolescentes em 

situação de rua, já que a situação de rua não é algo premeditado. Por vezes ocorre justamente o 

contrário, as crianças e os adolescentes que estão na rua costumam ser mal vistos por uma rede 

de proteção que já se diz esgotada, mas que esquece que seu dever é resguardar os direitos 

desses sujeitos. Quando questionada sobre a atuação de cada conselheiro com as crianças e 

adolescentes em situação de rua, a conselheira entrevistada pontuou que havia sim, uma 

diferenciação. 

 

É o que falo, cada um trabalha da sua maneira. Eu tenho um método 

de trabalhar, de acolher e acompanhar, passam três, quatro meses minhas 

pastas estão todas ali nas caixas, a vista, não coloco em arquivo para não 

esquecer. Pode ter passado um tempo, mas eu vou e ligo, acompanho cada 

caso. Então é o meu jeito de trabalhar, provavelmente se for ver com outros, 

será diferente. Entrevista com Conselheira Tutelar, realizada em 09 de outubro 

de 2017. 

 

 Os problemas do Conselho Tutelar ultrapassam as estruturas físicas, de não haver carro 

para responder denúncias, de salas pequenas e quentes ou de um salário que pode ser 

considerado pouco quando relacionado à quantidade de trabalho realizada. As fragilidades não 

estruturais são tão preocupantes quanto.  

 As respostas dos entrevistados propõem que, atualmente, os Conselhos Tutelares estão 

sendo tomados de assalto por bancadas moralistas e conservadoras, que querem ocupar este 

espaço justamente para propagar esse conservadorismo e não na perspectiva de garantir os 

direitos desses sujeitos. Não possuir uma formação específica ou formação continuada é algo 

pequeno quando se vê legiões de pessoas com o mesmo pensamento conservador indo votar em 

um candidato a conselheiro que corresponde a esses pensamentos. 

 A sociedade possui pouco conhecimento sobre o trabalho do Conselho Tutelar e de seus 

Conselheiros, por falta de interesse ou oportunidade de adquirir esse conhecimento. Sem essa 

inserção social no Conselho, cada vez mais a atuação dos Conselhos será sucateada pelo 

moralismo e conservadorismo. Não são apenas as crianças e adolescentes que saem 
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prejudicadas com a má atuação da instituição, que por muitos é considerada o centro da rede de 

proteção, mas sim a sociedade como um todo. 

 O artigo número 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) dispõe que “é dever 

da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária.”. Isso inclui a construção, conhecimento e proteção das 

instituições que compõem a rede. 

 Permitir que uma instituição tão importante para a garantia dos direitos da criança e do 

adolescente, como o Conselho Tutelar, se esvaia diante desses empecilhos é não colocar o ECA 

em prática. Ou seja, acarretam retrocessos a tempos similares em que não se via os jovens como 

sujeitos de direitos, onde não os colocavam como prioridade na sociedade. O que seria de uma 

sociedade se não houvessem crianças? Se elas são tão importantes como o ECA coloca, porque 

estão chegando a rua? 

 Em entrevista com Conselheiro Tutelar da Asa Norte, foi explanada a importância dos 

Conselhos Tutelares e as dificuldades que estes tem vivenciado nos dias de hoje. 

 

Eu vejo como uma importância fundamental na garantia de direitos. 

O Conselho Tutelar é esse órgão que funciona como um local de acolhimento 

para as demandas que vem por várias portas de entrada dentro de uma rede de 

proteção. Como escolas e hospitais, que canalizam suas demandas para o 

Conselho Tutelar. Então vemos esse espaço como um espaço de acolhimento 

de demandas. Também temos situações em que identificamos as demandas na 

nossa porta ou dentro da nossa atuação na rua, através de denúncias, enfim N 

situações em que o Conselho estará lutando por essa garantia, seja pelas 

denúncias, pelos encaminhamentos ou pela própria provocação do conselho a 

partir do trabalho preventivo, que sensibiliza as pessoas a denunciar. De todas 

as formas que podemos imaginar, nós conseguimos identificar a violação de 

direitos das crianças e adolescentes. Somos um órgão articulador de políticas 

públicas, requisitamos do estado e da sociedade as políticas para crianças e 

adolescentes que estão deixando de acontecer. Digo para você que hoje um 

dos maiores violadores de direitos é o próprio estado, e nós temos esse papel 

de estar cobrando dele. 

Existem muitas dificuldades, principalmente pelo sucateamento da 

máquina do Estado. Atualmente passamos por um período de crise, que 

perpassa por todos os braços do Estado, digamos assim [...]. Esse é um dos 

grandes problemas. Outro problema é que falta ainda um conhecimento e 

reconhecimento do papel do Conselho Tutelar, por parte da sociedade. 

Constantemente fazemos fluir pelo diálogo, porque se não tivéssemos essa 

capacidade de dialogar e fazer pontes não iríamos a lugar algum. É aquilo né, 
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pontes ao invés de muros. Entrevista com Conselheiro Tutelar realizada em 

26 de outubro de 2017. 

 

 A situação de rua surge por vários fatores, mas ela é contínua principalmente pela falta 

de articulação total da rede. A rede de proteção possui dificuldades para proteger da maneira 

mais apropriada, como está colocada no ECA, sendo assim, as crianças e adolescentes acabam 

caindo da rede de proteção para a rede de exploração, onde encontram subsídios perversos e 

meios escrúpulos para sobreviver, e lá permanecem, muitas vezes por não terem outras opções. 

 A rede em si, tendo em mente uma macro visão de toda a situação atual brasileira, não 

é o principal problema da falta de articulação em relação as crianças e adolescentes que se 

encontram em situação de rua no Plano Piloto de Brasília, ou no DF como um todo. O problema 

vai para muito além, chegando ao aparato da própria máquina do Estado, que não dispõe os 

subsídios suficientes para que as políticas de proteção e políticas de controle funcionem com 

foi colocado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Ao serem indagados sobre a relação do resto de Rede de Proteção com o Conselho 

Tutelar, os Conselheiros responderam da seguinte maneira: 

 

Já ouvi muito das instituições que o Conselho nunca vai. Se for dentro 

da minha área, se eu puder atender, ou mesmo se a instituição estiver na asa 

sul, apesar da criança ou do jovem não morar aqui, se sou acionada pela 

instituição, eu vou e faço o primeiro atendimento, dou o retorno para a 

instituição e encaminho para o conselho local. Muitas vezes acabo fazendo o 

papel da rede. Depende da situação, é aí que digo que ligo para um amigo ou 

amiga, para que atendam prontamente a requisição do usuário ir a rede. Agora, 

é o que falei, cada um trabalha da sua maneira, mas acho que temos que 

abraçar as causas, absorver o fato de ser Conselheiro Tutelar, não ser algo da 

boca para fora. Primeiro você se fortaleça, para depois fortalecer o próximo. 

Entrevista com Conselheira Tutelar, realizada em 09 de outubro de 2017. 

A relutância vem mais de quando vamos acionar a rede do que quando 

eles veem acionar a gente. É que quando falamos de rede de proteção nos 

perguntamos né, que rede furada é essa? Mas é porque já tentamos de várias 

formas a aproximação da rede, mas é muito difícil, cada um olha para o seu 

quadrado. Acho que o conselho fica bem no centro da rede, ele é o articulador, 

mas tem gente que não entende isso e tenta empurrar o conselho para a beirada. 

Não vou dizer que somos perfeitos, temos muitas dificuldades, e muitas vezes 

não conseguimos dar um retorno para todos os encaminhamentos que chegam 

em tempo hábil, são muitos casos. Vejo que dar essa devolutiva é realmente 

uma dificuldade da nossa parte, infelizmente. Entrevista com Conselheiro 

Tutelar realizada em 26 de outubro de 2017. 
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 O Estado, em especial o Governo do Distrito Federal, não tem interesse em gastar com 

os jovens nas ruas, eles preferem apostar em políticas higienistas, ou nenhuma política. 

Deixando esses sujeitos de direitos desassistidos, pois a rede de proteção possui dificuldades 

alcançá-los, o que os coloca à mercê da exploração. 

 Mesmo com uma legislação avançada, que é referência em todo o mundo, o Brasil não 

consegue evitar que as crianças e adolescentes evadam o seu lar e acabem na rua. A importância 

de valores morais, egoístas e conservadores cresce cada vez mais dentro da sociedade, fazendo 

o país entrar num ciclo constante de retrocessos, principalmente quando a questão é a população 

em vulnerabilidade e aqueles que deveriam ter prioridade de proteção e direitos, as crianças e 

adolescentes desse país. 

 Existem vários problemas a serem solucionados para que o funcionamento dos 

Conselhos Tutelares ocorra da maneira mais próxima possível do que foi estabelecido pelo 

ECA. Para que, a partir disso, diminua a incidência da situação de rua entre crianças e 

adolescentes, ou pelo menos fortaleça a rede de proteção para que esses sujeitos tenham seus 

direitos garantidos e construam subsídios para sair da rua. 

 Durante a entrevista com o Assistente Social de uma Casa de Acolhimento do Plano 

Piloto, também foi indagada sua relação e atuação com o Conselho Tutelar: 

 

Não há dificuldade nenhuma com a atuação conjunta, pelo menos aqui 

no serviço de acolhimento e em outros lugares que já trabalhei, não há 

dificuldades da ação conjunta com os conselhos. O problema é a demanda 

posta para todos os lados da rede, inclusive para os conselhos, as estruturas 

dos aparatos públicos para poder atender. Nesse momento, 2017, estamos 

vivendo um dos melhores momentos do Conselho Tutelar. Antes a falta de 

estrutura, falta de carro eram coisas ainda mais visíveis, a dificuldade no 

acesso a formação continuada, as demandas postas ao conselho tutelar, o perfil 

de quem ingressa, tudo isso causa um reflexo nas atuações do conselho. Ter 

esse reflexo não significa que há dificuldade de trabalhar em conjunto, pois 

não há essa dificuldade, o difícil é conseguir organizar a rede para o 

atendimento, que afeta a todos da rede sócio assistencial. Claro que em alguns 

momentos há uma divergência de interpretações de encaminhamentos, 

interpretação do ECA, mas isso sempre há quando se fala de atuação em 

conjunto, nada que não seja superado no diálogo, então acho que as reuniões 

e articulações de rede são muito importantes. Entrevista com Assistente Social 

de Casa de Acolhimento do Plano Piloto de Brasília, realizada em 30 de 

outubro de 2017. 
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 Todos os problemas são igualmente importantes e precisam ser solucionados o quanto 

antes, com apoio da sociedade e do aparato estatal. Eles podem ser dispostos da seguinte 

maneira: a má fiscalização das eleições de conselheiros; a baixa formação de conselheiros; a 

falta de subsídios disponibilizados pelo Estado aos Conselhos Tutelares; a construção e relação 

da rede de proteção com os Conselhos Tutelares; e a baixa informação da sociedade sobre o 

papel dessas instituições. 

 

O Conselho Tutelar como uma instância de poder, é permeada por 

conflitos e por condições diversas de infraestrutura e de articulação. A 

estratégia de rede é uma construção dependente das relações de força e das 

condições objetivas existentes nos Conselhos, envolvendo tanto a formação 

dos conselheiros como um mapeamento e a comunicação dos atores no 

território. [...].O conceito de rede é fundamental para a proteção dos direitos 

da criança e do adolescente, principalmente no contexto político brasileiro 

marcado pela fragmentação da ação das políticas públicas. Na realidade, existe 

uma cultura de fragmentação e valorização de cada segmento da ação, ao invés 

da visão do todo. Na construção da rede há pesos diferentes para o exercício 

dos poderes de cada órgão. [...].Verifica também que o Conselho Tutelar, para 

os próprios conselheiros, é uma instância em que agem com muito 

envolvimento nas situações, absorvidos pela demanda, pela urgência e “pelo 

jeito próprio de agir”. [...]. Na prática os conselhos estão consolidados, mas se 

configuram numa encruzilhada de limitações e possibilidades, de exercício de 

poder e de recursos restritos frente a grande quantidade de demandas, de 

exigências de atenção e de proteção à criança e aos adolescentes. Vicente 

Faleiros e Patrícia Moraes, Paradoxos da resolubilidade das denúncias de 

violência sexual na perspectiva dos conselheiros tutelares, 2016, p.20-21. 

 

 A demanda que chega aos conselhos é extremamente diversificada, e para lidar com ela 

e realizar uma boa atuação, é necessário que o conselheiro esteja ciente das múltiplas expressões 

da questão social. Um conselheiro necessita agir a partir do que coloca o ECA, atuar tendo em 

vista a vulnerabilidade social pela qual aquele sujeito perpassou durante grande parte da sua 

existência. Mas, principalmente, não se pode agir baseado em valores morais que se adquiriu 

antes de seu mandato. Os direitos das crianças e adolescentes vem antes de ideais particulares. 

 Visando todos esses fatores, é possível construir uma “Agenda para os Conselhos 

Tutelares”, termo utilizado por Mendes e Matos (2004). Porém, essa agenda ultrapassa a 

instituição dos Conselhos e se expande para algo muito maior: O Estado.  “A resolubilidade 

não é dada como um resultado final e apodítico, ou seja, como a solução definitiva do 

problema[...].” (FALEIROS 2016), mas sim, como possibilidades para tentar amenizar as ações 
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de proteção realizadas pela instituição em relação às crianças e adolescentes em situação de rua 

de Brasília. 

 Essa agenda consistiria em tentativas de solucionar alguns dos problemas que foram 

observados durante as entrevistas realizadas. Iniciando com o subsídio estatal direcionado aos 

Conselhos Tutelares. Não há investimento suficiente para o funcionamento ideal dessas 

instituições, o que causa diversos problemas estruturais, pontuados pelos próprios conselheiros 

durante as entrevistas. 

 Sem a instituição que atua diretamente com as denúncias de violações de direitos e que 

contribui com dados para a construção e atualização de políticas sociais para a infância e 

juventude, esse setor da sociedade fica desamparado em diversos pontos, e a própria rede 

começa a se desmantelar. É necessária uma mudança imediata. É necessário continuar lutando 

por aqueles que são, ou pelo menos deveriam ser, prioridade dentro da sociedade e do meio 

estatal. 

 Não podemos descansar somente porque o Estatuto é uma ótima legislação, e pensar 

que com a aprovação deste, a luta acabou. A luta pela garantia dos direitos de crianças e 

adolescentes é diária, e é preciso estar preparado para lutar se quiser ser Conselheiro Tutelar. 
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Capítulo 3: O que leva ao Karma 

 

 As crianças em situação de rua e situação de vulnerabilidade representam algumas das 

múltiplas expressões da questão social latente no Brasil. Na rua elas vivem no limite, sentindo 

uma liberdade que muitas vezes não sentiam em casa, o que somado com a rede de exploração, 

pode tornar mais simples estar na rua do que viver em um lar com o núcleo familiar 

desestruturado, ou em locais que as políticas estatais não são formuladas ou concretizadas de 

forma ideal por falta de subsídios. 

 Porém, essa falsa liberdade e a falta de conhecimento sobre seus direitos, não as permite 

perceber seus estes estão sendo violados. Diariamente crianças e adolescentes em situação de 

rua trabalham vendendo algum tipo de mercadoria na Rodoviária do Plano Piloto de Brasília, 

basta ir até o local e andar por cinco minutos antes de pegar um ônibus para ver. O Setor 

Comercial Sul não é diferente. E quando surgem pesquisas como a da Professora Maria Lúcia 

Pinto Leal, que em conjunto com o grupo do Departamento de Serviço Social Violes – UnB 

(2012), que nos mostra dados pautáveis e relatos de vida desses sujeitos que sofrem com a rede 

de exploração, no caso a exploração sexual, as pessoas deveriam se perguntar: como isso pode 

ainda ocorrer depois da construção do estatuto? 

 A pesquisa de Leal (2012) expõe os locais onde essas explorações ocorrem, mostra os 

perfis dos principais exploradores, mas, mesmo assim a exploração continua, se não tiver 

aumentado, até os dias de hoje. O Conselho Tutelar também recebe inúmeras denúncias dessa 

exploração, fazendo censos com esses fatos e estatísticas todos os anos. Esses censos que 

contribuem para associações e para construção de políticas voltadas ao assunto. Como, por 

exemplo, os relatórios da CONANDA, do Faça Bonito (2013) e outras instituições que 

procuram cessar esses tipos de explorações e violações de direitos. 

 Todas essas Fundações e esses relatórios dependem da Rede de Proteção, 

principalmente do Conselho Tutelar, para serem construídos e para funcionarem 

apropriadamente. O problema se encontra quando essa rede de proteção não possui subsídios 

suficientes para funcionar de maneira articulada adequada, quando as instituições já estão 

corrompidas pelo poder, e seus funcionários trabalham de forma moralista. 

 Outro problema, talvez maior, surge quando o Estado e o Governo, tanto brasileiro, 

como o distrital, não têm interesse real em garantir os direitos dessas crianças e adolescentes, 
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muito menos quando estes estão em situação de rua. O interesse desses governos é fundamental, 

pois sozinho, o Estatuto é apenas um papel com leis muito promissoras. Essas leis precisam ser 

colocadas em prática para que seja uma legislação efetiva em todos os aspectos na proteção dos 

direitos desses sujeitos. Ou seja, não adianta ter uma legislação avançada, se não tivermos um 

governo que invista para que essa legislação seja efetivada. 

 Aqui se fala de um Estado capitalista, baseado no neoliberalismo desde antes do governo 

de Fernando Henrique Cardoso, baseado na política do Estado Mínimo. Baseado em obras 

como “A Educação Para além do Capital” de István Mészaros (2005), é possível significar esses 

Estado Mínimo dentro do neoliberalismo como um deslocamento das atribuições do Estado 

perante a economia e a sociedade. Ou seja, a não-intervenção, ou a intervenção mínima desse 

Estado. 

 

[...] a partir de 1950, nos Estados Unidos da América e, por volta de 

1980, no Reino Unido da Grã Bretanha, surgia também, outra teoria de 

organização de Estado, que se denominava de “Estado Neoliberal”, que tinha 

como pressuposto primordial, que o Estado não deveria fornecer as funções 

básicas, mas, apenas, regular estas funções, cabendo às empresas privadas a 

responsabilidade pela realização desses serviços essenciais, de modo a prover 

a sociedade, dentro da regulação estabelecida pelo Estado. René Dellagnezze. 

O estado de bem-estar social, o estado neoliberal e a globalização no século 

XXI. Parte II - O estado contemporâneo, 2012. 

 

 

Para Mészaros (2005) e outros pesquisadores do assunto, ao Estado Mínimo cabe 

garantir a ordem, a legalidade e executar serviços mínimos necessários para garantir essa 

ordem. Ou seja, o policiamento, forças armadas, poderes executivo, legislativo e judiciário etc. 

Abrindo mão, portanto, de toda e qualquer forma de atuação econômica direta, como é o caso 

das empresas estatais. Na medida em que este Estado deixa de financiar as políticas sociais, ele 

se torna “máximo” para o capital, e mínimo para a sociedade. 

 Enquanto o Estado se preocupa apenas em “limpar” a paisagem para outros países, para 

pessoas com poder econômico maior, esquece de investir em educação, na Rede de Proteção, 

saúde, fiscalização de serviços, passando seu papel cada vez mais para o terceiro setor. Só 

porque você tem mais privilégios economicamente e doou algo para uma entidade, você não 

contribuiu para garantir os direitos dessas crianças ou adolescentes. Principalmente quando 

fecha os olhos para aquelas que estavam na porta do shopping onde você foi fazer suas compras 
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de natal. Não importa o quanto essa doação diminui o peso na sua consciência por ter 

privilégios. 

 Ao invés de investir nessas áreas de prevenção essenciais, o governo prefere congelar 

gastos públicos (leia-se tudo que não afeta diretamente pessoas ricas) com a PEC 241/16, e 

tornar ainda mais precários os serviços de educação, saúde, previdência, assistência social e 

qualquer outro serviço provido pelo Estado.  

 A educação é uma das principais portas de saídas da rua, um dos principais meios para 

evitar que os jovens cheguem a rua. Como colocou um dos fundadores do Movimento Nacional 

de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), durante a entrevista realizada para a produção deste 

Trabalho de Conclusão de Curso: 

 

O avanço é a escola, a creche principalmente, que é um preventivo. 

Nós temos ainda um atendimento muito precário, e o fato de a creche passar 

para educação, deixa de ser uma questão de assistência, passa a ser uma 

questão de inserção das crianças. E a pré-escola foi um avanço extraordinário 

dentro da política da educação. Não é mais um problema assistencial, é um 

problema educativo. Outra política que melhorou foi o bolsa família, porque 

permite de 0 a 4 anos se manter o mínimo de condições para sobreviver, que 

facilita a manutenção da criança na família. E a política de adoção e de guarda 

compartilhada, a de responsabilidade parental, são políticas que melhoram a 

atenção em relação a criança. A prevenção ainda está um pouco longe, mas 

com o foco nos direitos da criança, já permite um atendimento melhor. O pré-

natal também é fundamental, porque dá a possibilidade de pensar naquele ser 

antes dele nascer, o que é mostrado no modo como a mortalidade infantil no 

Brasil diminui de uns anos para cá. Entrevista com Participante do MNMMR, 

realizada em 31 de outubro de 2017. 

 

 O Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua contribuiu de maneira decisiva 

para a construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, após três décadas dessa luta, 

ainda vemos a violação desses direitos, especialmente quando se trata da situação de rua. 

 

Foi na constituinte de 1986 que começou o movimento na sociedade 

brasileira pelos direitos sociais, pela primeira vez no brasil depois da ditadura 

o movimento social influenciou na construção de um novo marco legal. E o 

movimento da criança e adolescente foi muito importante. Nessa época eu 

estava na UnB e participei do centro de estudos da constituinte, e acompanhei 

bem de perto o movimento de triangulação da sociedade, políticos e 

especialistas, que levou a pressão para mudança, principalmente com a 

discussão na ONU, da discussão da defesa das crianças e adolescentes. Então 
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participamos desta luta fundamental para colocar o artigo 227 e 228 na 

constituição, artigos considerados por alguns como cláusulas pétreas, frutos 

dessa mobilização e consenso social, que passou por unanimidade. Logo em 

seguida já elaboramos o projeto do ECA. Já tínhamos um pré-projeto do ECA 

que mobilizou a sociedade e o MNMMR, eu era do movimento, e essa pressão 

levou também à aprovação do ECA, com os três princípios, a criança como 

sujeito de direitos, como ser em desenvolvimento e como sujeito também 

protagonista. Houve bastante avanço, principalmente durante o governo Lula, 

com a criação do SINASE, a mudança, foi antes até, da proposta de 

criminalização da exploração sexual. Agora o nó crítico dessa disputa é a 

diminuição da maioridade penal, porque as forças conservadoras não aceitam 

a criança como um sujeito de direitos. Porém, falta ainda implementar as 

medidas socioeducativas de uma maneira mais efetiva, principalmente a 

liberdade assistida e as formas de prevenção da inserção da criança e 

adolescente no mundo do crime. Entrevista com Participante do MNMMR, 

realizada em 31 de outubro de 2017. 

 

 Depois de trinta anos, o que falta para o ECA ser efetivado da maneira como ele foi 

pensado? Com certeza uma atuação mais profunda do Estado, para que esse pare de repassar 

suas responsabilidades para o resto da rede. Frisa-se mais uma vez que pelo 4° artigo do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (1990), baseado no artigo 227 da Constituição Federal (1988)“é 

dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos [...]”. 

 Assegurar esses direitos inclui subsidiar a Rede de Proteção. Pelas respostas dadas às 

perguntas realizadas nas entrevistas, é possível observar que os Conselhos Tutelares estão à 

margem de uma ruptura com seu verdadeiro propósito. Quanto mais moralistas forem os 

Conselheiros, quanto menores forem as maneiras estruturais e não estruturais que o Conselho 

consegue alcançar para atuar, piores serão as intervenções realizadas. 

 

Eu considero a atuação fraca. Sinceramente eu não conheço uma 

intervenção, eles apenas interveem caso a caso, funcionam como um pronto 

socorro. Eu fiz uma grande pesquisa, que não fui publicada por inteiro, sobre 

os conselhos tutelares, e foram mais de 12 capitais brasileiras. A pesquisa 

mostrou que a atenção é ainda muito limitada a família, então o foco do 

conselho tutelar é a família, não é a rua não é a sociedade, e a família ainda é 

muito culpabilizada. Nessa pesquisa concluímos que o conselho está se 

tornando o bom conselho, dá bom conselho para mãe, para o pai. A exigência 

que o conselho pode fazer de atuação, ele não tem exercido, o que leva a uma 

deficiência, principalmente em relação aos meninos e meninas de rua. Agora, 

se o jovem for encaminhado ao conselho, aí ele vai articular com a família, 

mas não tanto com as políticas públicas, embora ele possa requisitar serviços, 

que ele requisita da escola, que não dá a resposta, levando à um ciclo vicioso. 

Pelo menos a requisição de serviços é uma função que o conselho tem feito. 
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Entrevista com Participante do MNMMR, realizada em 31 de outubro de 

2017. 

 

 A atuação do Conselho Tutelar em relação às crianças e adolescentes em situação de rua 

de Brasília é extremamente relevante. Quando essa atuação é prejudicada por alguns 

conselheiros, ou pela falta de subsídios por parte do Estado, há algo errado, e que há algo que 

precisa ser feito. 

 Independente das inúmeras razões pelas quais aquela criança ou jovem acabou em 

situação de rua, não existe um motivo sequer para que ele ou ela não seja tratado da mesma 

forma que qualquer outro indivíduo, como coloca o Estatuto. Ou seja, o modo de atuar com 

esse sujeito de direitos, dentro da rede de proteção e fora dela, deve ser o mesmo que qualquer 

outro sujeito. Com respeito e dignidade, compreendendo as expressões da questão social que o 

envolvem.  

 Proteger as crianças é tarefa de todos. Isso inclui desconstruir essa imagem que o resto 

da rede tem dos Conselhos Tutelares. Pois, mesmo que a agenda colocada neste trabalho seja 

cumprida, a imagem que está construída dessa instituição, dentro da sociedade e da rede de 

proteção, dificulta sua atuação. 

 

Mesmo estando inserido na comunidade e ser um espaço de defesa de 

direitos, no imaginário social local a imagem do Conselho Tutelar para alguns 

está associada ao papel coercitivo (como a dos órgãos da segurança pública), 

o que provoca resistência das famílias em estabelecer contato (imaginam a 

perda da guarda dos filhos, por exemplo), sugerindo a necessidade de “o 

conselheiro estabelecer um diálogo mais próximo das vítimas de violência 

sexual, de modo a permitir um feedback profícuo e constante. Ou seja, 

atendimentos mais humanizados por parte de profissionais melhor 

capacitados” (Pesquisadora de Campo). Os próprios conselheiros apontam 

que são muitos os “dificultadores” para o desenvolvimento de um bom 

trabalho, dentre eles foram citados: a grande demanda e diversidade de 

situações recebidas; a falta de estrutura física e material nos conselhos, e a alta 

rotatividade dos profissionais; a falta de protocolo e sistematização dos dados 

e a falta de capacitação continuada sobre a competência e atribuições nas suas 

ações. Vicente Faleiros e Patrícia Moraes, Paradoxos da resolubilidade das 

denúncias de violência sexual na perspectiva dos conselheiros tutelares, 2016, 

p.23. 

 

 Essas lutas que necessitam ser travadas para o funcionamento do Conselho Tutelar como 

colocado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente são construções e desconstruções. Essa 
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discussão já foi apresentada por alguns autores do Serviço Social, como os citados nesse 

trabalho, através dos anos. Então porque esse problema não foi solucionado? Porque ele apenas 

cresceu dentro do âmbito de atuação dessa instituição, principalmente quando se trata de 

crianças e adolescentes em situação de rua? 

 Basta olhar para a história das crianças, para os processos de vulnerabilidade social e 

expressões da questão social, no mundo e no Brasil, para entender como que foi construído 

dentro do próprio Capitalismo meios de segregar, aumentar abismos e higienizar paisagens. 

Não entraremos aqui, a fundo, no recorte racial e econômico que está intrínseco a este debate. 

Porém, temos noção das profundas marcas deixadas na história pela escravidão, exploração e 

segregação. 

 Todos esses fatores poderiam ser trabalhados dentro da sociedade brasileira se houvesse 

uma conscientização de privilégios. Mas o que ocorre é justamente o contrário. Retrocessos 

que, de certa forma, escondem os avanços, um passo para frente, dois para trás. A maioria das 

crianças e adolescentes em situação de rua costumam ser negros, advindos de famílias de baixa 

renda. Muitas vezes a única realidade que eles conhecem é de violência e abusos, não muito 

diferente da rede de exploração, mas com a “vantagem” da liberdade das ruas. 

 Ser privilegiado não te torna alheio ao que acontece em sua cidade, ou pelo menos não 

deveria. Um sistema onde a situação de rua de crianças e adolescentes é considerada normal, 

por não haver a compreensão da questão social vivida por aqueles indivíduos, não é um sistema 

justo. 

 Não é de feitio do sistema capitalista prover para aqueles que não contribuem com o seu 

funcionamento. Por isso a luta constante pelos direitos das pessoas em situação de rua, 

principalmente das crianças e adolescentes. Indivíduos, em grande parte, negros e pobres, que 

lutam para sobreviver em um ambiente muito menos que propício para a educação e 

desenvolvimento humano. 

 Assim como não é de feitio, o sistema e o Estado possuem apenas o mínimo de interesse 

em realizar qualquer tipo de política para essas populações. E esse interesse é pautado em conter 

as massas e suas lutas. Não podemos nos conter com o mínimo que o Estado provém. O 

resultado de tantas lutas e batalhas travadas deveria ser maior, não deveria ser seguido de 

retrocessos como a Proposta de Emenda Constitucional 241 de 2016. Retroceder após avançar 

apenas torna a nossa luta mais forte e ferrenha. Que se preparem os governantes que não 
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concordarem com a defesa dos direitos, principalmente dos direitos das crianças e adolescentes 

de nosso país. 

 Estar em situação de rua, para um jovem, não se resume em apenas uma violação de 

seus direitos. É um tipo de respostas as vulnerabilidades vividas por aquele indivíduo durante 

os poucos anos que já viveu. E é algo que deveria ser sempre questionado. Porque, por exemplo, 

vivem em um sistema em que não existem condições para todos terem um lugar para morar, ou 

onde a desigualdade é algo corriqueiro e a meritocracia um conceito defendido por muitos? 

 Não estudar a fundo esses fatores, seja uma formação continuada ou ter uma formação 

específica anteriormente a se tornar conselheiro tutelar, acaba por dificultar a atuação mais 

apropriada para os indivíduos que dela necessitam. A constante moralização e o 

conservadorismo presentes nas instituições e no governo apenas retrocedem os significativos 

avanços realizado por legislações como o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Não separar essa moralidade e pensamento conservador do espaço profissional e do 

espaço de atuação diminui o significado de um Estado laico, que deveria trabalhar e legislar 

independente da religião, da moral ou do que certas coisas significam de maneira individual 

para alguém.  

 Sendo assim, torna-se necessária uma maneira de fiscalizar melhor essa atuação dos 

Conselhos Tutelares com as crianças e adolescentes em situação de rua. Uma fiscalização que 

não se concentre somente naqueles conselheiros que concordam com o que está sendo proposto 

por este trabalho, mas que justamente observe aqueles que discordam. 

 Pois, a atuação do Conselho Tutelar deve ser pautada pelo ECA. Deve lutar para que a 

população conheça melhor seu trabalho, para que as vagas em escolas e creches, garantidas por 

lei sejam efetivadas, e para que não ocorram diferenciações na atuação quando um jovem está 

em situação de rua, pelo simples fato dele ou dela estar em situação de rua. 

 Acabamos batendo na mesma tecla. Além do trabalho realizado dentro dos núcleos 

familiares, o que poderia prevenir, de maneira eficiente, que esses indivíduos acabassem em 

uma situação de total violação de seus direitos? A educação, bem estruturada e subsidiada. São 

inúmeros fatores que levam a vivenciar a situação de rua, mas dois que se destacam na 

prevenção são a educação básica e o trabalho que pode ser realizado dentro dos núcleos 

familiares. 
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 Ou seja, para prevenir a situação de rua de crianças e adolescentes, e para os Conselhos 

Tutelares atuarem sempre de maneira como proposta pelo ECA, é necessário que o Estado 

esteja mais presente. Não apenas para subsidiar essa atuação de maneira estrutural, com maiores 

espaços para que ela ocorra, mas também de maneira não estrutural, buscando guisas que abram 

esse espaço, e que aprimorem as formas como a rede de proteção pode atuar. 

 

Nesse sentido afirma uma pesquisadora de campo, falando de um dos 

conselhos, o que não é, per se, generalizável: “Há um quadro de defasagem 

preocupante no que concerne à capacitação permanente de conselheiros. Além 

de serem pouco instruídos para o trabalho prestado (recebem um curso básico 

quando de sua eleição ao conselho), não contam com nenhum material 

documentado que possa conduzir os procedimentos, como exemplo um 

manual específico para o trabalho de conselheiros tutelares, adequado à 

realidade de cada território” (Diário de Campo). Ainda se referindo à 

formação, evidencia-se outra afirmação de pesquisadora que assinala 

descomprometimento com a causa da defesa de direitos da criança e do 

adolescente: “Compreendendo o processo de formação dos conselhos, 

entendo a não obrigatoriedade de uma formação técnica para a ação, mas 

também observo que, infelizmente pelas relações de 

trabalho/empregabilidade, nem todos os profissionais que assumem este 

trabalho estão ou são envolvidos politicamente pela causa da infância e 

juventude. Percebi ainda, infelizmente, que estes profissionais não recebem 

formação ou propostas de discussões políticas sobre essa população que 

atendem. As conselheiras apresentaram na entrevista [a existência] de 

limitados espaços de formação e a dificuldade quanto à identificação das 

competências de um conselheiro, além da falta de conhecimento da 

legislação” (Diário de Campo). Vicente Faleiros e Patrícia Moraes, Paradoxos 

da resolubilidade das denúncias de violência sexual na perspectiva dos 

conselheiros tutelares, 2016, p.24. 

 

 As dificuldades estruturais e não estruturais constroem percalços para a atuação dos 

Conselhos Tutelares, o que, como um efeito dominó, privam crianças e adolescentes em 

situação de rua de terem seus direitos efetivados.  

 Imagina-se a dificuldade de ter de responder a diversas denúncias durante o dia, com 

apenas um carro, que também carrega documentos por toda a cidade, lidando com os casos que 

acumulam em sua mesa, com o preconceito da comunidade em relação ao seu trabalho, e ainda, 

colegas que infiltram o ambiente com ideias particulares, moralistas, violadoras de direitos. Não 

é à toa que a atuação se torna precária, e acaba por ser criticada pelo outro lado da rede de 

proteção, que de certa maneira, também não opera de maneira completamente devida. 
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 O Estado e o Sistema estão intrínsecos a maneira como a rede de proteção funciona, se 

esses primeiros demonstram interesse em investir, há prosperidade. Se não, faltam subsídios, 

fiscalizações e espaços para atuação. 

 E a rede de proteção também se baseia na articulação com outras instituições para 

funcionar de maneira eficiente. Como as Escolas e Creches, citadas anteriormente, que são 

insuficientes para as comunidades presentes no Distrito Federal. Sempre o número de crianças 

e adolescentes é maior que o número de vagas disponíveis, violando mais um direito desses 

indivíduos. 

 O Estado não fornecer o serviço, não subsidiar e não colaborar para a garantia desses 

direitos é apenas um dos muitos problemas dentro do sistema capitalista. E quem mais sofre 

com isso são as crianças e adolescentes que acabam vivenciando a situação de rua, sendo 

submetidos a explorações extremas, condições de vida precárias e sendo privados de direitos 

importantes para sua futura sobrevivência no próprio sistema desigual que permitiu que elas 

fossem viver nas ruas. É um Estado que sofre com a crise do Capital de 2008, mas que não 

subsidia as políticas sociais e políticas de controle de maneira adequada muito antes das 

consequências da crise se manifestarem. 

 A ação do Conselho Tutelar dentro das políticas de controle estabelecidas pelo Estatuto 

é fundamental. Mesmo sem o total apoio do Estado e com todas as dificuldades estruturais e 

não estruturais pelas quais perpassam, os Conselhos ainda estão de pé, na luta para garantir os 

direitos dessas crianças e adolescentes. 

 Mas estar de pé muitas vezes pode significar tão somente isso, estar de pé. Se segurar 

dentro de um sistema que não provém o que é necessário é difícil e é uma luta para qualquer 

instituição, mas pode ser insuficiente para aqueles que precisam dessa proteção. Ou seja, ir além 

deveria ser algo de praxe dentro da rede de proteção. Não passar dos limites e utilizar meios 

pessoais para realizar intervenções, como tem acontecido. Mas ir além do que está na sua frente 

e realmente lutar para que a rede tenha uma condição melhor de atendimento e de relação entre 

instituições. 

 Se, de maneira geral, os Conselhos Tutelares surgem  

 

“[...] respaldados pela descentralização político-administrativa que 

assegura a participação de representantes dos movimentos sociais nas 

organizações representativas que atuam nas políticas sociais públicas 
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governamentais [...] sendo ainda legitimados pela população para propor, 

acompanhar e monitorar as políticas sociais públicas governamentais na área 

da criança e do adolescente.” Silva. A Natureza e a Função dos Conselhos 

Tutelares no Contexto da Democracia Vigente na Sociedade Brasileira 

Contemporânea, 2009, p.13. 

 

 Apesar de existir a latente dificuldade na presença do Estado nas políticas públicas, o 

Conselho Tutelar possui certa autonomia. Repensar a forma de entrada dos Conselheiros é uma 

das maneiras, colocadas na agenda (MENDES e MATOS, 2004), para acirrar a luta contra a 

violação dos direitos e aprimorar o trabalho da rede de proteção. Não são só as crianças e 

adolescentes que tem a ganhar com essas mudanças. 
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Conclusão 

 

 Após a conclusão das entrevistas e do apanhado histórico e teórico, foi possível perceber 

o grande apresso que os profissionais possuem pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O 

que não é sem razão.  

 Mas a utopia de que essa legislação tão bem construída será concretizada de maneira 

correta, ainda é apenas uma utopia. A luta por um Estado mais presente, que subsidie as políticas 

já existentes e que crie novas políticas, está fragilizada.  

 Em uma sociedade tão preconceituosa, com um projeto do Capitalismo neoliberal, e 

apenas perspectivas de um Estado mínimo, como a sociedade brasileira, é difícil uma legislação 

bem construída como o Estatuto da Criança e do Adolescente se concretizar. 

 É uma possível concluir uma grande contradição entre uma lei que coloca essas crianças 

e adolescentes como prioridade absoluta, e um Estado que age como se esses sujeitos fossem 

descartáveis. Uma contradição entre o Estado e a sociedade dentro dessa questão de direitos. 

Uma contradição dentro das expressões da questão social. 

 A rede de proteção e as políticas de controle estão fragilizadas dentro do próprio sistema. 

Em todo o Brasil, mas principalmente do DF, onde o Plano Piloto e Brasília acabam por ser 

excluídos de um panorama geral da desigualdade do entorno. Ou seja, é muito provável que os 

dados aqui analisados durante as entrevistas tomem maiores proporções quando levados para 

as regiões administrativas do Distrito Federal. 

 Aquém disso, é possível concluir, analisando o conteúdo das respostas originadas a 

partir da entrevista semiestruturada, que os Conselhos Tutelares não funcionam da forma como 

deveriam, da forma colocada pelo Estatuto. Foi observado que um grande problema nos 

Conselhos, além do próprio subsídio estadual, originado do governo do distrito federal, é o 

perfil de cada Conselheiro Tutelar. 

 Enquanto avançamos em certos pontos, retrocedemos em tantos outros. Apesar da prova 

de ingressão de conselheiros ser um avanço para essa seleção, ela não é o bastante enquanto a 

sociedade não obtiver o conhecimento do funcionamento dos Conselhos Tutelares. Sem o 

conhecimento do que são os Conselhos Tutelares e de como eles funcionam, cada vez mais 
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ocorreram casos de ingressão de pessoas de comunidades mais conservadoras e moralistas, que 

se aglomeram nas votações. 

 Outro ponto a ser tratado é a formação continuada dos conselheiros tutelares, ou a 

exigência de uma formação específica para se candidatar. É necessário que os conselheiros 

saibam como atuar em cada caso, em cada realidade específica, em cada intervenção e 

expressão da questão social. Não de maneira que se engesse as intervenções, mas de modo que 

as particularidades da realidade de cada indivíduo, de cada criança e adolescente seja 

compreendida de forma a proporcionar a garantia de seus direitos e não ferir mais ainda estes 

ou culpabilizar um núcleo familiar, ignorando as atuações do sistema em que todos estão 

inseridos. 

 Quando a atuação for bem articulada entre os próprios conselheiros e com a rede de 

proteção, talvez a população tome mais conhecimento da importância da concretização do 

Estatuto e da proteção dos direitos desses sujeitos. Com isso, é possível que a luta pelos 

subsídios dos Conselhos Tutelares, em suma de toda a assistência social, se fortaleça, 

impedindo retrocessos como os que vemos acontecer nos dias de hoje. 

 A concretização da articulação, prevista pelo artigo 127 da Constituição Federal, entre 

a sociedade civil, o Estado e a família é de suma importância, principalmente para as crianças 

e adolescentes que vivenciam a vulnerabilidade social da situação de rua, tendo seus direitos 

violados diariamente.  

 Ou seja, uma agenda para o Conselho Tutelar, como colocaram Mendes e Matos em 

2004, não irá acarretar em mudanças apenas para esta instituição. Mas desencadeará uma 

sequência de ações que fortalecerão a luta para uma mudança de sistema, para diminuir a 

desigualdade existente entre indivíduos que deveriam ser iguais perante a lei e garantir os 

direitos já estabelecidos dessas crianças e adolescentes. 

 O Karma das ruas, imposto por esse sistema capitalista e pelo Estado a seres que nem 

sabiam que poderiam carregar algum Karma sem ter sido por uma ação particular sua, invade 

as cidades brasileiras, a capital do Brasil, e a grande ação dos governos é higienizar, 

marginalizar. Sendo que poderia ser resolvido de maneira mais simples que organizar um 

sistema de corrupção generalizada. 

 A situação de rua de crianças e adolescentes deveria ter se tornado algo raro de 1990 até 

os dias de hoje. Como colocou Rosa Fischer em seu livro “Meninos de rua: Valores e 
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expectativas de menores marginalizados em São Paulo” (1979), as consequências da 

marginalização social são visualizadas como problemas a se controlar e reprimir, em uma 

sociedade onde os próprios meios de comunicação passam uma imagem que estimula a 

estigmatização da pessoa pobre. 

 Ou seja, acaba não sendo de interesse do Estado criar políticas sociais ou de proteção 

melhores subsidiadas e organizadas para lidar com a vulnerabilidade e a questão social. Cabe a 

sociedade lutar por esses direitos e garantir os direitos das crianças e adolescentes nela presente, 

o que com certeza inclui as crianças e adolescentes que hoje vivenciam a situação de rua. 

 Essa luta perpassa os Conselhos Tutelares e volta para aquela velha tecla de 

investimento em educação e políticas públicas, que estão sendo atacadas com propostas de 

emenda a constituição como a PEC 241/2016. 

 Enquanto expressões da questão social, como a situação de rua de crianças e 

adolescentes, não forem priorizadas, a vulnerabilidade será algo latente em nossa sociedade. A 

“agenda” (MENDES e MATOS, 2004) construída para os Conselhos Tutelares é algo que 

precisa ser construído em conjunto, entre a sociedade, a rede de proteção e o Estado. Apenas 

com sérias mudanças, as crianças e adolescentes em situação de rua serão contempladas da 

maneira que foi colocada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Aqui conclui-se que as questões problemas propostas foram respondidas, dentro dos 

parâmetros da pesquisa. O Conselho Tutelar está fazendo o seu papel dentro do possível, claro 

que com exceções daqueles que fazem muito mais do que o que lhes compete, mas de maneira 

geral, o que está proposto no ECA está sendo cumprido, apenas não de maneira completa. 

 Isso se dá pelos problemas estruturais e não estruturais que os Conselhos enfrentam, que 

muitas vezes os fazem priorizar crianças e adolescentes que não estão em situação de rua, por 

serem situações contornáveis com os subsídios que lhes são oferecidos. Ou seja, são obrigados 

a priorizar porque o Estado não tem feito o seu papel e não tem garantido formas de os 

Conselhos atuarem para/com essa população de crianças e adolescentes da rua. 

 É urgente que a sociedade reclame seu poder de unir as massas e lutas por seus direitos, 

que a educação inclua legislações e instituições de proteção, explicando como elas funcionam. 

É urgente que a rede funcione de maneira adequada e fluída e que cada vez menos adolescentes 

e crianças vivenciem uma situação de completa violação de seus direitos. É urgente que haja 

luta. 
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Anexos: 

Anexo 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Caro participante, gostaríamos de convidá-lo a participar como voluntário da pesquisa 

intitulada Crianças e Adolescentes em Situação de Rua na Rodoviária do Plano Piloto de 

Brasília e a sua relação com o Conselho Tutelar, que se refere a um projeto de Trabalho de 

Conclusão de Curso de Julia Ferreira Valladão, o qual pertence ao curso de Serviço Social da 

Universidade de Brasília – UnB. 

O objetivo deste estudo é analisar a efetividade na amplitude da Política de Controle Social 

executada pelos Conselhos Tutelares de Brasília, os resultados contribuirão para analisar a 

efetividade na sua amplitude, com isso dar publicidade à política executada. Sua forma de 

participação consiste em responder de maneira espontânea as perguntas contidas na entrevista, 

contribuindo para o bom desenvolvimento do estudo. Caso tenha alguma questão que lhe traga 

algum incômodo e não queira responder, poderá recusar-se a responder ou abandonar a pesquisa 

a qualquer momento, sem prejuízos a você ou aos pesquisadores. 

Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante seu anonimato e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. Não será cobrado 

nada, não haverá gastos e não estão previstos ressarcimentos ou indenizações. Considerando 

que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta pesquisa o risco avaliado como: mínimo. 

São esperados os seguintes benefícios imediatos da sua participação nesta pesquisa: os dados 

serão analisados e posteriormente serão utilizados para fins acadêmicos e científicos, e poderão 

ser publicados em revistas especializadas. Gostaríamos de deixar claro que sua participação é 

voluntária e que poderá recusar-se a participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda 

descontinuar sua participação se assim o preferir, sem penalização alguma ou sem prejuízo ao 

seu cuidado. 

Desde já agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à disposição para maiores 

informações. Você ficará com uma cópia deste Termo e em caso de dúvida (s) e outros 

esclarecimentos sobre esta pesquisa você poderá entrar em contato com o pesquisador: Julia 

Ferreira Valladão, (61) 99849-7011. 

Eu _________________________________________ 

(nome do participante e número de documento de identidade), confirmo que Julia Ferreira 

Valladão explicou-me os objetivos desta pesquisa, bem como, a forma de participação. As 

alternativas para minha participação também foram discutidas. Eu li e compreendi este Termo 

de Consentimento, portanto, eu concordo em dar meu consentimento para participar como 

voluntário desta pesquisa. 

Local e data. 
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_________________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa 

Eu ___________________________________ 

(nome do membro da equipe que apresentar o TCLE), obtive de forma apropriada e voluntária 

o consentimento livre e esclarecido do sujeito da pesquisa ou representante legal para 

participação na pesquisa. 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do membro que apresentar o TCLE 
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Anexo 2: Entrevistas Semiestruturadas 

1. Fundadores e Militantes do MNMMR: 

A. O surgimento do MNMMR e a construção do ECA são marcos essenciais no 

contexto sócio-histórico da defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Como se 

sucedeu essa construção política? Como você vê que ela se dá atualmente? 

B. Como surgiu a ideia dos Conselhos Tutelares enquanto uma política de controle 

social durante a construção do ECA? E qual o papel deste em relação as crianças e 

adolescentes em situação de rua? 

C. Tendo em mente a ideia inicial do surgimento dos Conselhos Tutelares, que 

diferenças podem ser percebidas de três décadas atrás para agora? Quais os avanços 

e quais os retrocessos em relação as crianças e adolescentes em situação de rua? 

D. Em relação a população de crianças e adolescentes em situação de rua, 

principalmente da Rodoviária do Plano Piloto de Brasília, a atuação dos Conselhos 

Tutelares pode ser considerada perto do que foi idealizado inicialmente?  

E. Após 30 anos, a luta continua. Porém, é possível considerar que ocorreram avanços 

em relação a situação das crianças e adolescentes em situação de rua para além da 

aprovação do ECA? 

 

2. Conselheiros Tutelares: 

A. Qual a importância dos Conselhos Tutelares para a defesa dos direitos das crianças 

e adolescentes? E das crianças e adolescentes em situação de rua? 

B. Quais são as dificuldades pelas quais os Conselhos Tutelares passam ao tentar 

garantir os direitos das crianças e adolescentes em situação de rua? 

C. Quais são os desafios estruturais e não estruturais enfrentados pelos Conselhos 

Tutelares atualmente no enfrentamento da situação de crianças e adolescentes em 

situação de rua? 

D. Os Conselhos Tutelares representam muito além dos encaminhamentos, você 

acredita que essas instituições também atuam no monitoramento e acompanhamento 

das ações de enfrentamento da violação de direitos de crianças e adolescentes da 

rede local? E em relação as crianças e adolescentes em situação de rua?. 

E. Durante sua vivência nos Conselhos Tutelares, é possível observar algum tipo de 

diferenciação nas atuações de Conselheiros quando se trata de crianças e 

adolescentes em situação de rua? 
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F. Qual o papel dos Conselhos Tutelares no enfrentamento dos retrocessos após três 

décadas da construção do ECA? 

 

3. Instituições: 

A. Existem dificuldades na atuação conjunta com os Conselhos Tutelares em relação 

as crianças e adolescentes em situação de rua? Se sim, quais são essas dificuldades? 

B. Como você classifica a política de controle mediatizada pelos Conselhos Tutelares 

em relação as crianças e adolescentes em situação de rua? 

C. A que vocês atribuem as dificuldades de atuação conjunta com os Conselhos 

Tutelares em relação as crianças e adolescentes em situação de rua? 

D. Em relação às crianças e adolescentes em situação de rua atendidos por esta 

instituição, as ações articuladas em rede com o Conselho Tutelar podem ser 

consideradas efetivas? 

E. O que você acredita que podem ser classificadas como competências e atribuições 

do Conselho Tutelar no enfrentamento da violação dos direitos das crianças e 

adolescentes em situação de rua? 

F. Com relação ao ECA e o que este coloca como definição e atribuição do Conselho 

Tutelar, qual a importância dos Conselhos Tutelares para a defesa dos direitos de 

crianças e adolescentes em situação de rua? 

G. Quais os avanços e retrocessos da rede local em relação a abordagem das crianças e 

adolescentes em situação de rua da rodoviária do plano piloto de Brasília? 


