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RESUMO
Esta pesquisa discute a atuação da legislação por meio da ação dos Conselhos
Tutelares e CMDCA na resolução das questões dos menores infratores no Brasil.
Diante da crescente participação de menores nas infrações, busca-se aqui
contemporizar de que forma essas instituições tem agido e de que forma a
associação com a educação por meio da escola tem contribuído para a diminuição
dos números e dados relativos a essa questão. Assim, mais uma vez debruça-se
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil e as condições que o
mantém hoje numa perspectiva dos Direitos Humanos constituídos social e
historicamente. Numa perspectiva contínua à dissertação do mestrado atrelamos
aqui o aumento da criminalidade infanto-juvenil, a uma falta de investimento na
educação, também como uma falta de aplicação das sanções específicas para o
menor infrator que corroboram e incentivam para o aumento dessa criminalidade.
Trata-se de um estudo etnográfico e descritiva que por meio da audição dos
sujeitos ligados à instituições supracitadas discutem na prática, de que forma a
redução da maioridade penal pode reduzir

o índice de criminalidade entre

menores. Além da contemporaneidade do tema, sua legalidade enfatiza-se aqui
por meio dos sujeitos envolvidos de que forma sua atuação é influenciada pelas
políticas públicas. Através da análise do conteúdo, conclui-se aqui que apesar da
existência de uma legislação contundente e específica, e de projetos e programas
voltados para a educação e reintegração do menor sob e apesar de já existirem
sob o ponto de vista jurídico sanções específicas e válidas para o menor infrator,
essas ações não são efetivadas por conta de questões de ordem prática, material
e muitas vezes por negligência à lei. Conclui-se também que a redução da
maioridade não impede o crescimento do índice de criminalidade, mas aponta para
uma sociedade descaracterizada e sem pressupostos de democracia e equidade,
únicos caminhos válidos para efetivação da lei. Apesar de a educação ser tomada
como o único caminho preventivo à essa criminalidade infanto-juvenil, a escola
sozinha sem a participação e empenho da comunidade também não dá conta do
problema.
Palavras-Chave: Conselhos Tutelares, CMDCA, Estatuto da Criança e do
Adolescente, Criminalidade, Maioridade Penal, Educação.

ABSTRACT
This research argues the performance of the legislation by means of the action of
the Advice To tutor and CMDCA in the resolution of the questions of the lesser
infractors in Brazil. Ahead of the increasing participation of minors in the infractions,
one searchs here to contemporizar of that it forms these institutions has acted and
of that forms the association with the education by means of the school has
contributed for the reduction of the numbers and relative data to this question.
Thus, one more time one leans over on the Statute of the Child and the Adolescent
in Brazil and the conditions that today keep it in a perspective of the consisting
Human Rights social and historically. In a continuous perspective to the
dissertação of the mestrado one we atrelamos here the increase of infanto-youthful
crime, to a lack of investment in the education, also as a lack of application of the
specific sanctions for the lesser infractor that they corroborate and they stimulate
for the increase of this crime. One is about a etnográfico study and descriptive that
by means of the hearing of on citizens to the above-mentioned institutions argues
in the practical one, of that it forms the reduction of the criminal majority can reduce
the index of crime between minors. Beyond the contemporaneidade of the subject,
its legality is emphasized here by means of the involved citizens of that it forms its
performance is influenced by the public politics. Through the analysis of the
content, one concludes here that although the existence of a forceful and specific
legislation, and of projects and programs directed toward the education and
reintegration of the minor under and although already to exist under the legal point
of view specific and valid sanctions for the lesser infractor, these actions are not
accomplished on account of questions of practical order, material and many times
for recklessness to the law. It is also concluded that the reduction of the majority
does not hinder the growth it crime index, but points with respect to a society
deprived of characteristics and without estimated of democracy and equity, only
valid ways for efetivação of the law. Although the education to be taken as the only
preventive way to this infanto-youthful crime, the alone school without the
participation and persistence of the community also not of the account of the
problem.
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INTRODUÇÃO

A introdução de instituições voltadas para o cuidado , atenção e bem estar do
adolescente a partir da década de 90 demonstra uma preocupação do país com a
crescente demanda da situação de risco em que esses sujeitos viviam na nossa
sociedade. Ao olhos do mundo e contrariando os ditames da UNICEF e UNESCO, o
Brasil não cuidava do seu menor e isso repercutia negativamente aos olhos do
mundo para um país tido como em vias de desenvolvimento. Afinal que
desenvolvimento era esse que não compreendia e não olhava a situação de quem
faria esse futuro?
Atualmente com os 26 anos de promulgação do ECA
implementação não está totalmente garantida em prática

sua efetivação e
e sua revisão e

adequação é notadamente necessária . Faz parte dessa adequação , trazer o ECA
para mais próximo da população em geral por meio das instituições que tem acesso
direto com o povo,., tais como associações,igrejas e escolas, pois esse conjunto de
direitos são desconhecidos para a maioria da população brasileira, fato que
pressupõe uma lacuna na aplicação dos mesmos.
Os conselhos dos direitos e os tutelares devem lutar contra a desarticulação
das ações e a dispersão de recursos e energias, além de trabalhar ativamente para
a integração das ações governamentais e não-governamentais Nesse sentido, é
importante que promovam um debate constante entre a sociedade e o poder publico
e deliberem sobre políticas publicas consistentes, articuladas e permanentes. Tais
iniciativas devem ser tomadas de forma que sobrevivam aos mandatos dos
governantes. Ou seja, os programas e as ações desenvolvidos no município não
devem ser tratados somente como “políticas de governo”, sob o risco de se
desfazerem ao sabor da alternância no poder, característica que faz parte da
essência do regime democrático.
No cumprimento de suas atribuições, segundo define o artigo 4° do estatuto,
os conselhos precisam: Cobrar dos setores e órgãos públicos competentes o zelo
pelo efetivo respeito ao principio da prioridade absoluta no atendimento à criança e
ao adolescente.;Garantir a “preferência no formulação e execução de políticas
sociais publicas” direcionadas às crianças e aos adolescentes, com a necessária

“destinação privilegiada de recursos públicos”.;Possibilitar que a população infantojuvenil seja priorizada na elaboração e execução do orçamento publico; Assegurar
que estados e municípios promovam a adaptação de seus órgãos e programas às
diretrizes e princípios estabelecidos, conforme dispõe o artigo 259 do Estatuto; Fica
sob a responsabilidade dos conselhos municipais dos direitos da criança e do
adolescente estruturar quais serão as ações necessárias para a formação da “rede
de proteção” aos direitos de crianças e adolescentes, levando em consideração as
peculiaridades locais.
As leis são frutos de normatização da sociedade e deveriam ser aplicadas de
forma a padronizar a convivência e fazer os direitos serem respeitados e não como
forma de vigiar, punir e coibir. O que se há de mudar é a visão sobre a questão e
isso reflete numa construção cultural que historicamente é o que muda mais
lentamente na sociedade.
Infelizmente frente ao Estatuto, precisa-se

trabalhar muito para que seja

efetivado. E em termos legislativos, muito já foi feito, porém

falta agora a sua

implementação e para isso faz-se necessário a conscientização de que criança e
adolescente é um sujeito de direito, uma pessoa em desenvolvimento e como tal
deve ser amparada em seus direitos e protegida naquilo em que ela se apresenta
frágil. Apesar dessa conquista que representa o Estatuto da Criança e do
Adolescente - considerado um modelo mundial - continua existindo um profundo
desrespeito aos direitos sociais de crianças e adolescentes (educação, saúde, lazer
etc). Observa-se aqui que milhões de crianças e adolescentes não têm as condições
materiais mínimas para uma vida digna.
O país e a população em geral fazem vistas grossas ao que acontece ao
redor até quando não aconteça consigo e/ou com seus entes queridos. Formou-se
aquilo que conhecemos de cultura da tolerância onde a banalização da violação
dos direitos tornou-se normal.. A indiferença frente a violência sob todoas as suas
formas acentua a propagação desta mesma violência e gera esse sentimento de
impunidade tão conhecido de nós brasileiros.
No trabalho de mestrado reporto que o aumento da violência tem sido
atribuído a uma excessiva proteção dos adolescentes por parte da Lei. Esta parecer
parte de uma desinformação sobre as sanções estabelecidas pelo Estatuto da

Criança e do Adolescente. O caráter socioeducativo das mesmas permitiria que as
crianças e adolescentes quebrem o ciclo que muitas vezes as mantém em situações
de violência e infração. O problema está em que essas medidas não são aplicadas e
os adolescentes infratores são internados em centros de privação de liberdade que,
com exceções, reproduzem uma lógica semelhante ao sistema penal dos adultos;
isto é, são verdadeiras "escolas do crime". Ou seja , não resolve , mas acentua o
problema.
A omissão do Estado na aplicação das medidas socioeducativas previstas
para a reinserção cidadã de infratores leva pessoas a acreditar que a redução da
idade penal para 16 anos poderia frear a violência, quando isso não passa de uma
grande ilusão.Essa situação é produto de uma visão que considerou sempre a
educação como um privilégio reservado às elites. Há somente 18 anos (se
contarmos desde a Constituição de 1988) ou, menos ainda, 10 anos (se
considerarmos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996) esse enfoque
começou a mudar no plano das políticas governamentais e na própria
conscientização e engajamento da sociedade. O direito à educação pública de
qualidade só será uma realidade se lhe forem destinados os recursos necessários.
Na década passada em meados de 2002 uma pesquisa realizada pelo IPEA
verificou que 71% dos centros de internação não tinham condições mínimas de infraestrutura, atendimento médico, jurídico e educacional.
A também omissão do país nos investimentos com a educação (pouco mais
de 4% do PIB) pública, quando um estudo do Grupo de Trabalho sobre
Financiamento da Educação/MEC, estimou em 2001 que o investimento deveria ser
de 8%. É muito dinheiro que falta todos os anos à educação. A escola pode
discriminar e estigmatizar, marginalizando o indivíduo formal ou informalmente nos
seus direitos de cidadania e no seu acesso às oportunidades de estudo,
profissionalização, trabalho, cultura, lazer, entre outros bens e serviços do acervo de
uma civilização. Com a finalidade de contribuir para a construção de uma cultura
contra violências, faz sentido lidar com discriminações, intolerâncias e exclusões no
espaço escolar, ainda que essas não deságüem em ameaças, brigas e mortes, ou
seja, não configurem violência física propriamente dita. Nos trabalhos promovidos
pela UNESCO, a exclusão social é estendida à falta ou insuficiência da incorporação
de parte da população à comunidade política e social, conforme defende Miriam

Abromovay (1999). Ou seja, ao deixar alguns sujeitos à margem do contato social,
nega-se, formal ou informalmente, seus direitos de cidadania, como a igualdade
perante a lei e as instituições públicas, a proteção do Estado e seu acesso às
oportunidades diversas, quais sejam, de estudo, profissionalização, trabalho, cultura,
lazer, entre outros bens e serviços do acervo de uma civilização.
A exclusão social é entendida como mais que desigualdade econômica.
Engloba dimensões e processos culturais e institucionais, por meio dos quais
numerosas parcelas da sociedade brasileira tornam-se e permanecem alheias ao
contrato social, privadas do exercício da cidadania, desassistidas pelas instituições
públicas, desamparadas pelo Estado. Abromovay (1999), uma das vertentes
socioculturais da exclusão diz respeito à questão racial, aqui tratada em termos de
percepções, assim como exemplos de discriminações.
De fato, o racismo é uma forma de exclusão social encravada na sociedade
brasileira em geral e no sistema educacional em particular. Quando vista como via
de acesso ao exercício da cidadania, a escola, a educação e o processo de ensinoaprendizagem funcionam como uma espécie de salvo-conduto moral, um passaporte
para a entrada na sociedade moderna, em que o estudo é cada vez mais um
requisito para o acesso às oportunidades de trabalho. Porém, é nesse ponto de
interseção entre o estudo e o trabalho que se situa um dos mais graves problemas
da exclusão social, no qual o ensino de boa qualidade abre as oportunidades e o de
má qualidade, ao contrário, acentua a exclusão.
As classes menos favorecidas economicamente vivenciam essa situação
como fenômeno cultural, social e institucional. Nem sempre o acesso à escola
garante trabalho e melhores salários. Quando estudantes verificam essa realidade,
assim como quando se dão conta da baixa remuneração dos professores, perdem o
interesse pelos estudos. Ainda assim, a ascensão social é percebida como viável
graças à formação escolar, já que os empregos que exigem baixo nível de instrução
têm remuneração muito baixa e as posições mais ambicionadas exigem diploma de
nível superior. Por isso, muitos alunos acham que o vestibular seria a meta principal
e, nessa discussão, acham que é melhor estudar na escola privada do que na
pública.
Hoje a participação é considerada como uma importante estratégia política
tanto pelos setores progressistas como por aqueles setores tradicionalmente

contrários ao avanço das forças populares, ao reconhecimento da igualdade de
direitos, inclusive o direito relativo à educação para todos.
Além das desigualdades no que se refere à qualidade de ensino, à
possibilidade de estudar em escolas de bom nível e à disponibilidade de tempo e
material escolar adequado, a discriminação e a exclusão social manifestam-se nas
atitudes quanto à própria escola e às relações entre os alunos. Nesse sentido,
segundo Abromovay (2011) é possível distinguir três padrões de exclusão ou
discriminação social na escola. O primeiro diz respeito à visão sobre a escola pública
e seus alunos. Muitos são vistos como “marginais”, despreparados, mal-educados e,
portanto, nocivos à sociedade. O segundo refere-se às relações entre os alunos de
uma mesma rede de ensino – seja pública ou privada – cujas condições econômicas
são desiguais. Há indicações de que os que sofrem discriminação reagem tanto com
retraimento como com agressividade. O terceiro padrão tem lugar nas escolas
privadas com aqueles de menor poder aquisitivo, como os que têm bolsas de estudo
e os filhos de funcionários ou de professores.
Em curto prazo, no entanto, a resposta do Estado deve ser um insubstituível e
grande investimento em educação, ao mesmo tempo em que executa a medida de
internação rigorosamente da forma prevista na lei. Nós não precisamos de novas leis
para a solução desse grave problema. O nosso país já tem legislação suficiente para
o seu enfrentamento. Basta que seja aplicada. Para isso, são poucos os homens
efetivamente comprometidos com o bem comum. Não há interesse da legislação
brasileira em apenas punir, mas tentar resgatar esse adolescente entregue à
delinqüência enquanto ele ainda é passível de tratamento eficaz de revitalização.
Esta legislação específica visa proteger o peculiar estado de desenvolvimento
psicossocial, que entendem os legisladores, não torná-los aptos a serem punidos por
suas ações delituosas como se adultos fossem.
As medidas sócio-educativas possuem como desiderato principal demonstrar
o desvalor da conduta do adolescente e afastá-lo da sociedade, num primeiro
momento, como medida profilática, possibilitando-lhe a reavaliação da conduta e
recuperação, preparando-o para a vida livre, a fim de que num segundo momento,
seja reinserido na sociedade. Eis, portanto, o caráter ressocializador destas
medidas, as quais visam à regeneração do adolescente. Neste sentido, não é
possível tratar do problema com medidas sócio-educativas aplicadas isoladamente.

É preciso enxergar o ato infracional como conseqüência de um processo de
exclusão a que estes jovens estão submetidos como: falta de acesso à escola, à
oportunidade de lazer, à opção de vida, ao convívio familiar, à relação com a
comunidade. Ou seja, um programa voltado para o atendimento de adolescentes
autores de atos infracionais, os quais devem ser inseridos numa política mais ampla,
que busque a reinserção destes jovens, e quando necessário, adote medidas sócioeducativas que os respeite enquanto cidadãos, sujeitos de direitos, resgatando-os
das condições adversas a que estão expostos
Esta pesquisa assim discute a atuação da legislação por meio da ação dos
Conselhos Tutelares e CMDCA na resolução das questões dos menores infratores
no Brasil, busca-se aqui discutir de que forma essas instituições tem agido e de que
forma a associação com a educação por meio da escola tem contribuído para a
diminuição dos números e dados relativos a essa questão. Assim, mais uma vez
debruça-se sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil e as condições
que o mantém hoje numa perspectiva dos Direitos Humanos constituídos social e
historicamente. Considera-se aqui que o aumento da criminalidade infanto-juvenil,
está diretamenterelaconado a uma falta de investimento na educação, também como
uma falta de aplicação das sanções específicas para o menor infrator que
corroboram e incentivam para o aumento dessa criminalidade.
Trata-se de um estudo etnográfico e descritivo que por meio da audição dos
sujeitos ligados à instituições supracitadas discutem na prática, de que forma a
redução da maioridade penal pode reduzir o índice de criminalidade entre menores.
Além da contemporaneidade do tema, sua legalidade enfatiza-se aqui por meio dos
sujeitos envolvidos de que forma sua atuação é influenciada pelas políticas públicas.
Através da análise do conteúdo, conclui-se aqui que apesar da existência de uma
legislação contundente e específica, e de projetos e programas voltados para a
educação e reintegração do menor apesar de já existirem sanções específicas e
válidas, essas ações não são efetivadas

por conta de questões de ordem prática,

material e muitas vezes por negligência à lei. Conclui-se também que a redução da
maioridade não impede o crescimento do índice de criminalidade, mas aponta para
uma sociedade descaracterizada e sem pressupostos de democracia e equidade,
únicos caminhos válidos para efetivação da lei.

CAP 1 O CMDCA E OS CONSELHOS TUTELARES, INSTUIÇÕES EM BUSCA
DA APLICAÇÃO DA LEI.

Neste capítulo trataremos da criação dos Conselhos Tutelares e do CMDCA
que devem atuar enquanto instâncias voltadas para a verificação e atenção quanto
Às leis que regimentam o Estatuto garantindo em nível local que os interesses das
crianças e adolescentes sejam garantidos.
1.1 O PERCURSO DA DEMOCRACIA NO BRASIL E A CRIAÇÃO DO CMDCA.
De acordo com Rodrigues (2007) A palavra democracia (governo do povo)
tem origem na Grécia antiga e o principio democrático tal qual conhecemos hoje tem
suas bases nos ideais da igualdade, da liberdade e da fraternidade adotados na
Revolução Francesa, no final do Século XVIII. Em 1948, surgiu a Declaração
Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Organização das Nações Unidas
(ONU), ainda na emoção da vitoria contra as forcas totalitárias lideradas pelo
nazismo, na Europa. Com essa declaração, solidificou-se a visão de que, alem da
liberdade de votar, de não ser perseguido por suas convicções, o homem tinha
direito a uma vida digna. E o direito ao bem-estar.
A onda dos direitos mudou a cara e o mapa do mundo neste final de milênio.
Assistimos a derrocada dos regimes comunistas, com a extinção da União Soviética.
Os países do Leste europeu converteram-se a democracia. Na África do Sul, desfezse o regime de segregação racial. A America Latina, tão adepta às ditaduras e em
ditadores, viu surgir na década de 80 uma geração de presidentes eleitos
democraticamente.
A primeira Constituição brasileira data de 1824 – a Constituição Imperial
Outorgada, e apesar de concentrar muitos poderes nas mãos do imperador – a
prerrogativa para intervir nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário – Traz os
primeiros registros da inviolabilidade dos direitos civis e políticos e a consagração
dos Direitos Humanos no Brasil.
Com a proclamação da Republica, em 1888, surgiu a primeira constituição
republicana, datada de fevereiro de 1891, inspirada na Constituição dos Estados
Unidos da América. Em seus menos de 100 artigos, estabelece a forma de Estado

(Federação); a forma de governo (República); e o sistema de governo
(Presidencialismo). Do ponto de vista dos direitos humanos manteve aqueles poucos
consagrados na Constituição Imperial e os ampliou, por exemplo, com o
estabelecimento do voto direto para deputados, senadores, presidente e vicepresidente da república. No entanto, a apenas alguns setores da população era
conferido este direito. Apesar de ter abolido a exigência de renda com critério de
exercício dos direitos políticos, determinou que “os mendigos, os analfabetos, os
religiosos, não poderiam exercer tais direitos políticos” (Samanieco).
Em 1934, o pais conquistou sua primeira “Constituição social”. Após a
revolução constitucionalista de 1932, foi nomeada pelo governo provisório uma
comissão para elaborar o projeto de constituição. Com pouca participação popular, a
constituição de 34 introduziu algumas garantias individuais; assegurou direitos
sociais aos cidadãos, notadamente direitos trabalhistas, tais como proibição de
diferença de salário para um mesmo trabalho, em razão de idade, sexo,
nacionalidade ou estado civil; proibiu o trabalho para menores de 14 anos de idade,
o trabalho noturno para os menores de 16 anos e o trabalho insalubre para menores
de 18 anos e para mulheres; determinou a estipulação de um salário mínimo capaz
de satisfazer às necessidades do trabalhador, o repouso semanal remunerado e a
limitação de trabalho a oito horas diárias, entre outras garantias sociais. Para as
mulheres esta constituição foi um marco na medida em que instituiu o Voto
Feminino.No entanto, esta constituição teve vida curta de apenas 3 anos!
No período de 1937 a 1946, sob inspiração nazi-fascista, nosso pais viveu a
“ditadura de Vargas”. A constituição do “Estado Novo”, de 10 de novembro de 1937,
suprimiu as liberdades, centralizou o poder no Presidente da Republica, instituiu os
tribunais de exceção. Este período foi abordado recentemente no filme “Olga” que
retrata tanto a luta pela liberdade e direitos sociais, quanto as barbaridades
praticadas pelo terror do estado e a relação com a ordem nazi-fascista. O mundo
vivia o pesadelo da Guerra e como diz Piovesan “a Segunda Guerra trouxe a ruptura
com os direitos humanos e o Pós-Guerra trouxe a leitura da sua reconstrução”.
As liberdades políticas e os direitos humanos foram reconquistados e
ampliados com a Constituição redemocratizadora, de 1946 (dois anos antes da
Declaração Universal dos Direitos Humanos). Entre outros direitos ampliados, o
trabalho noturno a menores de 18 anos foi proibido, institucionalizou-se o direito de

greve, houve um fortalecimento da Federação. A constituição redemocratizadora
vigora por quase 20 anos até o golpe militar.
Em 1964, o Brasil sofre mais um golpe no processo democrático e, em
conseqüência, os direitos humanos e as liberdades são novamente usurpados.
Passam a vigorar os atos institucionais com punições e arbitrariedades, tendo no Al5 a expressão máxima do terror e do medo provocados pela ditadura militar. A
tortura, a ausência de liberdade, as perseguições e assassinatos políticos marcaram
este período.
O aparato legal deste cenário político foi garantido na constituição de 1967 e
posteriormente, na constituição de 1969 que incorporou as arbitrariedades dos Atos
Institucionais. Ao final da década de 70, por pressão dos movimentos sociais na luta
por direitos, liberdade e democracia, o pais conquista a Anistia e inicia-se o processo
de abertura política que culmina, em 1985, com a queda do regime militar e a
emenda constitucional n°25 que convoca as eleições para a Assembléia Nacional
Constituinte.
No Brasil, a vivencia democrática tem sido um enorme desafio e uma
construção recente, destacando-se o período histórico-político do século XX e mais
enfaticamente a partir da década de 80, onde foi detectado de maneira mais
contumaz que não eram apenas adultos as vitimas dessa verdadeira guerra civil em
que o país vive de forma mascarada há anos.. Em 1989, uma pesquisa revelou que
a cada dois dias uma criança era assassinada por policiais ou por grupos de
extermínio formados por seguranças particulares contratados por empresários.
As vitimas foram apontadas como meninos de rua, acusados de marginais e
sumariamente executados. Um levantamento realizado pela Universidade de São
Paulo (USP) sobre o perfil da vitima mostra que a maioria trabalhava e não tinha
envolvimento com drogas. Isso significa que eles foram mortos só porque alguém
achou que estavam fazendo algo errado.
Essas revelações à época

chocaram o Brasil e ate mesmo o mundo,

provocando indignação internacional. Inúmeros documentos produzidos no exterior
referiam-se a violência contra a criança. As revelações serviram para mostrar que,

apesar de o pais ser democrático, não garante o direito mais elementar de um
individuo, o direito a vida.
A democracia e mais civilizada do que a ditadura porque, todos — do
presidente ao menino de rua — deveriam ter seus direitos assegurados. Isso e o que
pomposamente se chama Estado de Direito Democrático. E é o que garante a você
andar na rua e não ser preso, se não tiver feito nada de errado.

As

revelações

sobre assassinatos também chocaram o mundo por mostrar a brutal diferença entre
as intenções e a realidade. Em 1988, os deputados e senadores redigiram uma nova
Constituição, onde no o artigo 227 está escrito:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à saúde, à
alimentação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda a forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e
opressão.

Assim, para ratificar a c Constituição o Congresso aprovou o Estatuto da
Criança e do Adolescente. Esse documento estabeleceu detalhadamente o papel do
Estado, da família e da sociedade. Sensível ao Estatuto e impulsionado pela
indignação, um grupo de parlamentares resolveu, em 1991, criar uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar denúncias de violência contra
crianças. De posse das denuncias colhidas, a Procuradoria-Geral da Republica —
ou entidades responsáveis pela fiscalização da lei nos Estados e municípios —
aciona a Justiça para as devidas punições.
A CPI do Extermínio, como foi batizada pela imprensa, mostrou que a
situação era pior do que se imaginava. Aquela altura, não era mais um assassinato a
cada dois dias, mas quatro por dia.No relatório final, a CPI exibiu testemunhos de
maus-tratos e torturas. Ha indicações de que o quadro piorou ainda mais depois
daquela investigação no Congresso. Em 1992, outra CPI, desta vez na Câmara
Municipal de São Paulo, investigou o assassinato de crianças e adolescentes na
cidade. Revelou que no ano anterior foram mortas quase duas crianças por dia,
apenas no município de São Paulo.
Democracia e direitos humanos caminham juntos. “Não há democracia sem
direitos humanos e não há direitos humanos sem democracia” (Piovesan, 2003). No

caso do Brasil, a história dos direitos humanos está diretamente vinculada com a
historia das constituições brasileiras.
1.1.1 A constituição Cidadã de 1998
O Brasil, como vimos, desde a independência, é regido por constituições que
ao longo da historia refletiram as diferentes dimensões e o conceitos dos direitos
humanos. A constituição federal de 1988 é um marco! Segundo Piovesan, “é um
marco simbólico que reinventa a nossa cidadania, é o marco da transição
democrática e da nacionalização dos direitos humanos no pais”.
Em seu preâmbulo, a Constituição de 1988 institui o estado democrático de
direito destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social. Estabelece em seu primeiro artigo o fortalecimento da
Federação, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, declara seus princípios fundamentais e afirma a soberania popular. Além de
instituir como novo paradigma, a democracia participativa.
Art. 1° A república Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos:
I – a soberania;
II – a cidadania
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V – o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos temos desta constituição.

Garantiu entre seus princípios fundamentais a redução das desigualdades,
considerando a diversidade sexual, de raça, geração e o combate a qualquer forma
de discriminação, expressos em seus artigos terceiro e quinto.
Art. 3° - Constituem objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil:
I.

Constituir uma sociedade livre, justa e solidária;

II.

Garantir o desenvolvimento nacional;

III.

Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais;

IV.

Promover o bem de todos, sem preceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 5° - todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
Além disso, nossa constituição cidadã primou pela garantia dos direitos
humanos, dos direitos sociais e políticos, em seus artigos 5° ao 11° e do 14° ao 16°.
É, sem duvida, um novo paradigma no arcabouço jurídico e democrático brasileiro..
Art. 6° são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta constituição.
Segundo Moroni, “a Constituição Federal de 1988 inova em aspectos
essenciais, especialmente no que se refere à gestão das políticas públicas, por meio
do principio da descentralização político-administrativa, alterando normas e regras
centralizadores e distribuindo melhor as competências entre o poder centrar (União),
poderes regionais (estados e Distrito Federal) e locais (municípios). Com a
descentralização,

também

aumenta

o

estimulo

à

maior

participação

das

coletividades locais – sociedade civil organizada – criando mecanismos de controle
social”. Estes são alguns dos motivos pelos quais a Constituição de 1988 é
considerada como a mais democrática dentre todas as constituições brasileiras.
Se a participação popular institucionaliza-se a partir da constituição de 88, sua
efetividade já vinha sendo construída no período pré-Constituição e se consolida

durante os anos 90. Os movimentos sociais mobilizaram-se e participaram
ativamente na elaboração do texto constitucional. As mulheres, por exemplo, tiveram
seus direitos assegurados e ampliados, como a licença maternidade, a introdução da
licença paternidade e a perspectiva jurídica da igualdade de direitos. O movimento
de defesa dos direitos de crianças e adolescentes apresentou proposta com 1,5
milhão de assinaturas que referendou a emenda popular responsável pelo artigo
227, base para posterior elaboração do estatuto da criança e do adolescente. Desta
forma, crianças e adolescentes conquistaram na lei o status de sujeito de direitos e a
primazia no atendimento. O crime de racismo por exemplo foi uma decorrência da
constituição de 1988”.
1.1.2 O pressuposto da democracia participativa
Todo cidadão possui direitos políticos garantidos na constituição federal de
1988. Já vimos que o principal direito político e o mais exercido por todos é o direito
de votar e ser votado. E que, além desse direito, a constituição de 1988 possibilitou
participação dos cidadãos e cidadãs nos rumos da cidade, estado e país e garantiu
em seu artigo 14 o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, como formas de
assegurar a soberania popular.
Se o significado de democracia é o governo do povo, sem a garantia de
participação da população não existe democracia de fato. Sem a sociedade
organizada participando das questões estatais, há sempre o risco para que regimes
autoritários surjam e ocorram retrocessos nos direitos conquistados.
Nesta perspectiva, a constituição federal de 1988, ao incorporar os direitos
humanos e instituir a democracia participativa em nosso pais, impôs ao legislativo a
regulamentação de tais direitos e o incentivo de uma participação cada vez maior
dos cidadãos e cidadãs.É com este intuito que, a partir de 1988, os vários setores da
sociedade organizada pressionaram e colaboraram na elaboração e aprovação das
legislações complementares, com objetivo de regulamentar e aprofundar os direitos
humanos, os direitos sociais e a democracia participativa.
1.1.3 A institucionalização dos conselhos
Em 1990, a lei federal 8.142, em seu primeiro artigo, dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do sistema Único de saúde e sobre as

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá
outras providencias, cujo primeiro artigo diz que:
Art. 1. O sistema único de saúde (SUS), de que trata a lei n° 8.080, de 19 de
setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções
do poder legislativo, com as seguintes instancias colegiadas:
I.

A conferencia de saúde

II.

O conselho de saúde

1° A conferencia de Saúde reunir-se à a cada quatro anos com a representação dos
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes
para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de
saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da
política de saúde na instancia correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente
constituído em cada esfera do governo.
A

participação

nos

conselhos,

enquanto

efetivação

da

democracia

participativa, tem significado uma permanente educação para a cidadania. A
sociedade conquista um espaço de co-responsabilidade na definição de leis e
políticas que garantem seus direitos.
A Lei Federal 8069 de 13 de julho de 1990,cria

o Estatuto da Criança e do

Adolescente, é um exemplo importante disso,.
1.1.4 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e
Conselho Tutelar: Criança e Adolescente: Municipalização do Atendimento
“A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através
de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” (ECA: artigo 86)

A Constituição Federal (CF) de 1988 reconhece o município como ente
autônomo da Federação, sendo o ente político-administrativo mais próximo das
pessoas e, justamente por isso, é aquele que conhece melhor os problemas da
comunidade e pode atuar mais eficientemente para resolvê-los.
Municipalizar é permitir, por fará da descentralização político-administrativa,
que determinadas decisões políticas e serviços públicos sejam encaminhados e
resolvidos no âmbito do município. Isso sem excluir a participação e a cooperação
de outros entes da federação (União e estados) e da sociedade civil organizada.
A descentralização também PE diretriz constitucional para as ações na área
da assistência social (CF: artigo 204, inciso I). cabe ao governo federal realizar a
coordenação nacional e definir as normas gerais. Ele não tem a responsabilidade de
executar diretamente programas de atendimento a crianças e adolescentes. Já os
estados e municípios – bem como as entidades não-governamentais – ficam
responsáveis pela coordenação e a execução dos programas. Tal diretriz também
deve ser levada em consideração no atendimento aos direitos da infância e da
adolescência (CF: artigo 227, part. 7°).
De acordo com a legislação atual, portanto, cabe ao governo municipal, às
comunidades e às organizações não-governamentais o atendimento direto a
crianças e adolescentes. O governo estadual tem responsabilidade apenas sobre os
casos que extrapolam a capacidade do município.
1.1.5 Rede de proteção
Cada município – por meio de seu conselho dos direitos da criança e do
adolescente – deve formular sua própria política de atendimento a meninos e
meninas e suas respectivas famílias.
A política deverá prever ações e serviços públicos, assim como programas
específicos de atendimento. Eles podem ser desenvolvidos por entidades
governamentais e/ou não-governamentais e articulados em uma “rede de proteção”
dos direitos da criança e do adolescente.
Para tanto, as autoridades e a comunidade do município devem conhecer a
realidade em que vivem suas crianças e adolescentes e desenvolver um

planejamento estratégico para solucionar os maiores problemas e deficiências
estruturais existentes. Ao elaborar o seu orçamento publico, o município deve
privilegiar as ações necessárias, sem abrir mão de buscar suporte técnico e também
financeiro da União e dos estados.
O artigo 86 do ECA é resultado dessa concepção de autonomia dos entes
que integram a Federação: a política de atendimento às crianças e aos adolescentes
não será realizada com exclusividade pelos municípios, mas em sua permanente
articulação com a União, estados e entidades não-governamentais.
A responsabilidade pela criação e execução de um sistema municipal de
atendimento à infância e à adolescência não deve ser vista, portanto, como uma
atribuição exclusiva da Prefeitura e da Câmara Legislativa. A obrigação de definir e
executar a política de proteção integral de crianças e adolescentes no município
deve envolver, necessariamente, o poder publico e a sociedade civil. Para isso, é
preciso que esses atores integrantes do Sistema de Garantias exerçam suas
funções em rede, a partir de três eixos estratégicos de ação: promoção, defesa e
controle social acerca dos direitos humanos de crianças e adolescentes.
1.1.6 Proteção Integral e Políticas integradas.
Toda criança e adolescente brasileiro têm direito à proteção integral. Como
vimos, o ECA sugere que, para haver essa proteção, a política de atendimento à
infância e à adolescência seja constituída por um conjunto de ações articuladas. O
artigo 87 do estatuto defino os modos de atuação dessa política de atendimento:
“São linhas de ação da política de atendimento:
I.

Políticas sociais básicas;

II.

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

III.

Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às
vitimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e
opressão;

IV.

Serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e
adolescentes desaparecidos;

V.

Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e
do adolescente”.
É importante ressaltar que, para a formação de uma verdadeira “rede de

proteção”, as políticas e os programas – tais como as medidas protetivas previstas
no artigo 90 do estatuto – devem estar articulados com as ações sócio-educativas e
de proteção voltadas para pais ou responsáveis, definidas nos artigos 101, 102 e
129.
1.1.7 A função dos conselhos
Os conselhos dos direitos e os tutelares devem lutar contra a desarticulação
das ações e a dispersão de recursos e energias, além de trabalhar ativamente para
a integração das ações governamentais e não-governamentais.
Nesse sentido, é importante que promovam um debate constante entre a
sociedade e o poder publico e deliberem sobre políticas publicas consistentes,
articuladas e permanentes. Tais iniciativas devem ser tomadas de forma que
sobrevivam aos mandatos dos governantes. Ou seja, os programas e as ações
desenvolvidos no município não devem ser tratados somente como “políticas de
governo”, sob o risco de se desfazerem ao sabor da alternância no poder,
característica que faz parte da essência do regime democrático. No cumprimento de
suas atribuições, segundo define o artigo 4° do estatuto, os conselhos precisam:
•

Cobrar dos setores e órgãos públicos competentes o zelo pelo efetivo respeito
ao principio da prioridade absoluta no atendimento à criança e ao
adolescente.

•

Garantir a “preferência no formulação e execução de políticas sociais
publicas” direcionadas às crianças e aos adolescentes, com a necessária
“destinação privilegiada de recursos públicos”.

•

Possibilitar que a população infanto-juvenil seja priorizada na elaboração e
execução do orçamento publico.

•

Assegurar que estados e municípios promovam a adaptação de seus órgãos
e programas às diretrizes e princípios estabelecidos, conforme dispõe o artigo
259 do Estatuto.

Assim, fica sob a responsabilidade dos conselhos municipais dos direitos da
criança e do adolescente estruturar quais serão as ações necessárias para a
formação da “rede de proteção” aos direitos de crianças e adolescentes, levando em
consideração as peculiaridades locais.

1.1.8 Conselhos dos Direitos

Quanto aos objetivos e atribuições do Conselhos dos Direitos

são diretrizes

da política de atendimento:
I.

Municipalização do atendimento;

II.

Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da
criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações
em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio
de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e
municipais (...)” (ECA: artigo 88, incisos I e II)
Os conselhos dos direitos de crianças e adolescentes são órgãos

responsáveis pela elaboração das diretrizes da política de atendimento aos direitos
da criança e do adolescente, bem como pelo acompanhamento, controle social e
avaliação dos programas e ações desenvolvidas. Todas as três esferas
governamentais – federal, estadual e municipal – precisam instituir seus conselhos.
Eles

deverão

ser

compostos

paritariamente

(com

o

mesmo

numero

de

representantes) por membros do governo e da sociedade civil organizada (ECA:
artigo 88, inciso II).
Uma das principais atribuições dos conselhos dos direitos é assegurar a
existência e a efetividade de políticas direcionadas à população infanto-juvenil. Para
isso,

é fundamental a participação e o controle no processo de elaboração e

execução do orçamento. É também papel dessas instancias monitorar o
funcionamento do sistema de garantia de direitos instituído pelo ECA. O objetivo final
de sua atuação é garantir que todas as crianças e adolescentes sejam
reconhecidos(as) e respeitados(as) enquanto sujeitos de direitos e deveres e
pessoas em condições especiais de desenvolvimento. Além disso, as iniciativas do
conselho devem possibilitar que meninos e meninas sejam colocados a salvo de

ameaças e violações a quaisquer dos seus direitos, garantindo, inclusive, a
apuração e reparação em situações de violação (CONANDA: Resolução n° 106, ).
Cabe aos conselhos assim, garantir a participação popular no processo de
discussão, deliberação e controle da política integral de atendimento à criança e ao
adolescente. É também sua atribuição deliberar sobre políticas sociais básicas e
demais ações necessárias à execução das medidas protetivas e sócio-educativas
dispostas nos artigos 87, 101 e 112 do estatuto. As decisões tomadas pelo
conselho, no âmbito de sua competência, vinculam a administração publica, que
deverá cumpri-las em respeito aos princípios constitucionais da participação popular
e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente (CONANDA: Resolução n°
105/05, artigo 2°, par. 2°)
Isso significa que as decisões tomadas pelo conselho dos direitos como um
todo criam a obrigação de o prefeito ou a autoridade responsável acatarem o que foi
decidido. Ao formular suas políticas, os conselhos devem levar em conta as
questões de diversidade. Isso significa lembrar realidades especificas, como as de
crianças

e adolescentes

indígenas,

afrodescendentes,

quilombolas

e com

deficiência. Além disso, não se deve esquecer aspectos como gênero e orientação
sexual.
1.1.9 Conselhos Municipais
Na esfera municipal, cabe ao conselho municipal dos direitos da criança e do
adolescente (CMDCA) a deliberação e o controle da execução das políticas publicas
locais, assim como das políticas e programas desenvolvidos pelas entidades
governamentais e não-governamentais no sentido das ações publicas locais
(governamentais e da sociedade civil) de promoção, defesa e garantia dos direitos
humanos de meninos e meninas, com eficiência, eficácia e pró-atividade. Para
cumprir essas funções, o conselho municipal atua em diversas frentes, que incluem
a realização de algumas ações imprescindíveis: Políticas públicas, controle e
participação social , deliberar e acompanhar, monitorar e avaliar as políticas
propostas para o município.
•

Conhecer a realidade de seu território e elaborar um plano de ação, definindo
as prioridades de atuação.

•

Propor a elaboração de estudos e pesquisas para promover, subsidiar e dar
mais efetividade às políticas publicas.

•

Integrar-se com outros órgãos executores de políticas publicas direcionadas à
criança e ao adolescente e demais conselhos (como o das pessoas com
deficiência; dos direitos da mulher; da promoção da igualdade racial, etc).

•

Propor

e

acompanhar

o

reordenamento

institucional,

buscando

o

funcionamento em rede das estruturas publicas governamentais e das
organizações da sociedade.
•

Acompanhar e participar da elaboração, aprovação e execução do Plano
Plurianual (PPA), da lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e da lei
orçamentária Anual (LOA), indicando as modificações necessárias ao alcance
dos objetivos das políticas de atenção aos direitos da criança e do
adolescente e zelando para que o orçamento publico respeite o principio
constitucional da prioridade absoluta.

•

Acompanhar o processo de elaboração da legislação municipal relacionada à
infância e à adolescência e participar dele, oferecendo apoio e colaborando
com o Poder Legislativo.

•

“Gerir” o fundo dos direitos da criança e do adolescente, definindo a
destinação dos recursos por meio de um plano de aplicação e fiscalizando
atentamente a respectiva execução.
O conselho dos direitos deve ser criado por lei, passando a integrar a
estrutura do governo federal, dos estados, do distrito federal e dos municípios,
com total autonomia para tomar decisões em relação aos assuntos de sua
competência.

Segundo o que estabelece o artigo 89 do estatuto, a função de membro do
conselho dos direitos é considerada de interesse publico relevante e não será
remunerada.

Quanto à articulação e mobilização é função dos conselhos de direitos:
•

Divulgar e promover as políticas e praticas bem sucedidas.

•

Difundir junto à sociedade local o conceito da proteção integral: a criança e o
adolescente como sujeitos de direitos, pessoas em situação especial de

desenvolvimento e com prioridade absoluta nas políticas e no orçamento
publico.
•

Promover e apoiar campanhas educativas sobre os direitos da infância e da
juventude.

•

Atuar como instancia de apoio, no plano local, nos casos de denuncias ou
solicitações formuladas por qualquer cidadão ou instituição e também receber
e encaminhar aos órgãos competentes as reivindicações, denunciais e
reclamações que receber.

•

Fomentar a integração do judiciário, ministério publico, defensoria e
segurança publica na apuração dos casos de denuncias e reclamações –
formuladas por qualquer pessoa ou entidade – que versem sobre ameaça ou
violação de direitos da criança e do adolescente.

•

Registrar as organizações da sociedade civil sediadas em sua base territorial
que prestem atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas
famílias, executando os programas a que se refere o art. 90, caput, e, no que
couber, as medidas previstas nos artigos 101, 112 e 129 do ECA ( sobre esse
assunto, ver na página 29 tópico do registro das entidades e programas de
atendimento).

•

Fazer o registro dos programas de atendimento a crianças, adolescentes e
suas respectivas famílias em execução na sua base territorial por entidades
governamentais e organizações da sociedade civil.

•

Recadastrar as entidades e os programas em execução, certificando-se de
sua contínua adequação à política traçada para a promoção dos direitos da
criança e do adolescente.

•

Regulamentar, organizar e coordenar o processo de escolha dos conselheiros
tutelares, seguindo as determinações do Estatuto e da Resolução n° 75/2001
do CONANDA. Esta responsabilidade é atribuída somente aos CMDCAs
(ECA: artigo 139).

•

Instaurar sindicância para apurar eventual falta grave cometida por
conselheiro tutelar no exercício de suas funções, observando a legislação
municipal

pertinente

aos

processos

de

administrativo/disciplinar.
1.1.10 Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente

sindicância

ou

O ECA estabelece como uma das diretrizes da política de atendimento à
manutenção de fundos – em âmbito nacional, estadual e municipal – vinculados aos
respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente (artigo 88, inciso IV).
Essas instancias representam um importante conjunto de mudanças, ainda em curso
na sociedade brasileira. São instrumentos poderosos criados pelo legislador para
assegurar à sociedade civil o direito de participar da formulação e controle das
políticas de atendimento à infância e à juventude, em todos os níveis.
De acordo com a lei federal n° 4.320/64 (artigo 71) – que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços
da União, dos estados, dos municípios e do distrito federal -, constitui fundo especial
“o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de
determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de
aplicação”.
Desse modo, o fundo dos direitos da criança e do Adolescente – FCA – deve
ser criado pela União, estados e municípios, por meio de projeto de lei de iniciativa
do poder executivo. O seu gerenciamento é responsabilidade dos conselhos dos
direitos da criança e do adolescente, nos termos do estatuto. Na esfera municipal, é
recomendável que o FCA, o conselho dos direitos e o conselho tutelar sejam criados
numa única lei. Depois de criado e regulamentado, o fundo deve ser inscrito no
cadastro nacional de pessoas Jurídicas (CNPJ). Como não tem personalidade
jurídica própria, esse CNPJ será vinculado ao CNPJ do órgão governamental ao
qual esteja vinculado – ou seja, da prefeitura, por exemplo.
O FCA tem várias fontes de recursos: dotações orçamentárias do executivo;
destinações de pessoas físicas ou jurídicas em bens ou espécie; muitas relativas a
condenações em ações cíveis e à aplicação de penalidades administrativas
previstas no ECA; transferências das demais esferas governamentais; convênios
com entidades nacionais e internacionais; saldo positivo apurado no balanço de
cada exercício findo; rendimentos de aplicações financeiras; entre outras receitas.
Anualmente, os gastos previstos do fundo devem constar do orçamento, de acordo
com plano de aplicação aprovado pelo conselho dos direitos, e estão sujeitos a
prestação de contas nos termos da legislação.

Quanto à finalidade e aplicação dos recursos orçamentários destinados à
criação e/ou adequação de estruturas – assim como à implementação e/ou
ampliação de programas de atendimento a crianças, adolescentes e suas
respectivas famílias – devem constar, prioritariamente, de dotação própria dos
órgãos de administração publica encarregados de sua execução. Nesses casos, não
é necessária a destinação ao FCA. Assim, os recursos captados pelo fundo são
destinados ao financiamento de ações complementares.
É equivocada a idéia de que todos os programas e serviços de atendimento a
crianças e adolescentes devam ser custeados com recursos desse fundo especial.
Dessa maneira, um programa de tratamento para drogadição, por exemplo, (CF:
artigo 227, 3, inciso VII; ECA: artigo 101, inciso VI), deve ser custeado com recursos
próprios do orçamento dos órgãos responsáveis pelo setor de saúde; um programa
de apoio e promoção à família (CF: artigo 226, caput e 8; ECA: artigos 90, incisos I e
II, e 129, inciso I) deve ser custeado com dotações próprias da área da assistência
social e assim por diante, devendo o orçamento e manutenção das políticas publicas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude (ECA: artigo 4°, parágrafo
único, alínea d).
Portanto,

os

recursos

do

FCA

devem

ser

aplicados

em

projetos

complementares de promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e dos
adolescentes, auxiliando no processo de inclusão de meninos e meninas em
situação de risco social e contribuindo para a qualificação da rede de atendimento.
1.2 Responsabilidade de gestão
A gestão do fundo é responsabilidade do conselho municipal dos direitos da
criança e do adolescente. Com base em diagnostico acerca da realidade local, o
CMDCA deve discutir e decidir as prioridades no atendimento a crianças e
adolescentes. Essas prioridades vão compor o plano de aplicação, que é uma
programação da distribuição dos recursos do fundo ano a ano. Os recursos para
execução dos programas só podem ser liberados mediante um plano de aplicação
aprovado pelo conselho dos direitos. Por isso a participação da sociedade é tão
importante.

É necessário que haja um monitoramento onde a fiscalização e o controle da
aplicação dos recursos do fundo é tarefa do próprio conselho e do ministério Público.
Quanto à Destinação dos recursos , qualquer cidadão pode fazer essa destinação
ao FCA, seja contribuinte ou não do imposto de Renda (IR). A dedução no IR de
destinações feitas ao fundo está prevista no art. 260 do ECA e em legislação
tributária especifica, que regulamenta a contribuição de pessoas físicas e jurídicas.
Segundo essa legislação, pessoas jurídicas podem destinar ao fundo até 1% do seu
imposto devido e as pessoas físicas, até 6%. Anualmente, o CMDCA deve informar
à receita federal as destinações recebidas, por meio da apresentação da declaração
de benefícios fiscais – DBF.
As principais características Para compreender de forma mais clara as
principais características dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, é
importante conhecer os conceitos centrais relacionados à sua atuação.
•

Legalidade – a lei de criação dos conselhos dos direitos só poderá instituir
instancias estatais. Os conselhos têm a prerrogativa legal para deliberar sobre
as questões ligadas à sua área de competência, ou seja, formulação,
deliberação e controle da política dos direitos humanos da criança e do
adolescente.

•

Publicidade – todas as normas e atos estabelecidos pelos conselhos, para
produzirem efeitos, devem ser de conhecimento publico. Do contrário, podem
se tornar inválidos, ressalvados os casos em que seja necessário o sigilo para
a proteção do interesse superior da criança e do adolescente.

•

Participação – a participação é garantida pela escolha das organizações da
sociedade

civil

e

exercida

por

meio

do

voto

e

do

usufruto

da

representatividade. Para participar dos conselhos de forma adequada é
necessário buscar o aprendizado e o conhecimento da realidade, com efetiva
postura técnica, ética e política para a tomada de decisões em beneficio da
criança e do adolescente (conheça os principais conhecimentos necessários a
um conselheiro dos direitos na pág. 40).
•

Autonomia – significa a inexistência de subordinação hierárquica dos
conselhos aos poderes executivos, judiciário e legislativo para definir
questões que são de sua competência. Suas deliberações são vontade

expressa do estado, ou seja, os conselhos dos direitos possuem autonomia
política, vinculando-se ao poder publico apenas no âmbito administrativo.
•

Paridade – o conselho deve ser formado paritariamente (com o mesmo
numero de representantes) por integrantes do poder público – indicados pelo
prefeito- e representantes escolhidos pelas organizações da sociedade civil.
Assim é preciso cuidado com as exigências impostas para a seleção das

organizações, de modo que não limitem demais o campo de abrangência da
representação da sociedade civil. Só assim é possível garantir o cumprimento do
principio constitucional (CF: artigo 204, inciso II) que estabelece a participação da
população por meio das organizações representativas na formulação das políticas e
no controle das ações em todos os níveis de governo.
1.2.1Participação paritária
Um dos princípios básicos dos conselhos dos direitos é a garantia de uma
participação paritária entre os representantes da sociedade civil e do poder publico.
A garantia da paridade possibilita a presença dos diversos setores envolvidos com a
promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. É importante,
entretanto, conhecer as particularidades na representação de cada um desses
segmentos, governamentais e não-governamentais.
Entende-se aqui que a criação do CMDCA constitui um marco para o cuidado
com a criança e do adolescente. Sua legislação é abrangente e profunda perpassa
por todos os aspectos de legitimação do Direitos da Criança e do Adolescente e
abrange também o respeito à Declaração Universal dos Direitos Humanos e à
Constituição.
“ Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais e a
que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres
individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do
adolescente como pessoas em desenvolvimento.“ (ECA; artigo 6°).

Configura-se aqui que o exercício da função de conselheiro dos direitos
envolve uma série de iniciativas que exigem, como vimos anteriormente, várias
habilidades e competências. Diante da complexidade das ações que envolvem a
atuação do conselho, é importante que o processo de instalação de órgão seja
desenvolvido passo a passo. Ou seja, os conselheiros precisam dominar,

paulatinamente, os conhecimentos necessários ao seu trabalho para que, a partir
daí, consigam aprimorar a qualidade das suas intervenções. Uma estratégia que
pode ser usada é a definição de uma lista de prioridades, que serão úteis para
nortear a atuação do conselho.
Para auxiliar nesse processo, algumas intervenções estratégicas que devem
estar contempladas na lista de ações prioritárias dos conselhos. É preciso deixar
claro, entretanto, que tais sugestões não eliminam a necessidade de levar-se em
conta – no momento de traçar as prioridades do CMDCA – as demandas especificas
do município. Nesse sentido, as iniciativas mencionadas a seguir – conhecimento da
realidade local, realização de planejamento estratégico e monitoramente do
orçamento público – são importantes por servirem de base para o cumprimento das
demais atribuições dos conselheiros.
Outro fator preponderante é o Conhecimento da realidade local, pois apenas
O pleno conhecimento das condições de vida da população infanto-juvenil do
município pode levar ao bom desempenho das atribuições do CMDCA. Como define
a resolução n° 106/05, do CONANDA, “a partir do detalhado conhecimento da
realidade local o conselho pode verificar quais são as reais necessidades relativas à
política a ser desenvolvida em favor da criança e do adolescente, conforme dispõe o
principio da proteção integral”.
Assim , imprescindível também a

realização de um diagnóstico sobre a

situação da população infanto-juvenil do município proporciona aos membros do
CMDCA um conhecimento mais profundo da realidade, bem como de suas
especificidades

étnicas,

sociais,

econômicas

e

culturais.

A

partir

desse

levantamento, os conselheiros terão melhores condições para elaborar o
planejamento estratégico das ações de enfrentamento dos problemas e fortalecer o
sistema de Garantia dos Direitos.
O atendimento mais próximo à criança e ao adolescente ocorre no âmbito dos
municípios. Nesse sentido, a identificação da situação local da infância e da
adolescência permite conhecer e verificar as principais demandas existentes e,
dessa forma, apurar as deficiências da rede de garantia dos direitos da criança e do
adolescente.

A realização de um diagnostico preciso da realidade do município é uma ação
de caráter permanente. Ela é iniciada desde o momento da definição do projeto de
lei que cria o Conselho dos Direitos. Como se trata de um processo dinâmico ou
seja, a realidade de meninos e meninas pode sofrer alterações com o passar dos
anos é importante que o CMDCA possua uma metodologia própria que permita
conhecer – e monitorar – de maneira regular a situação da população infanto-juvenil
De acordo com a Resolução n° 106/05 do CONANDA, vários processos
podem ser gerados a partir do conhecimento da realidade local, dentre os quais o
Conselho Nacional aponto:
•

Identificação dos problemas que afligem a população infanto juvenil local e
das possíveis soluções e encaminhamentos.

•

Realização de estudos e pesquisas

•

Criação de um sistema integrado de atendimento aos direitos, a ser operado
tanto pelo pode publico como pelas organizações da sociedade civil, tendo
em visto que a responsabilidade pela promoção e defesa dos direitos das
crianças e dos adolescentes cabe à “família, à sociedade e ao Estado”
(Constituição Federal, art. 227).

•

O recadastramento das entidades e dos programas em execução.

•

Levantamento, no Poder Legislativo, dos projetos de lei que tratam dos
direitos da criança e do adolescente.

•

Consultas à sociedade, inclusive por meio de audiências públicas.

•

Consulta aos módulos do SIPIA e aos demais bancos de dados existentes.

•

Acompanhamento da elaboração e execução das peças que compõem o
orçamento destinado aos planos e programas das políticas sociais básicas,
bem como do funcionamento dos Conselhos dos Direitos e Tutelares,
indicando modificações necessárias à melhoria da sua eficiência.
Mais uma vez, vale destacar a importância da interlocução entre o CMDCA e

o Conselho Tutelar, e da busca de informações junto ao Ministério Publico e ao
Poder Judiciário, acerca das deficiências existentes na “rede” de atendimento à
criança e ao adolescente no município. Os referidos órgãos, por terem contato diário
com crianças, adolescentes e famílias em situação de risco, podem e devem

fornecer subsídios importantes para a definição das prioridades e a proposição das
políticas e programas de atendimento a serem criados e/ou aperfeiçoados.
Do mesmo modo, o CMDCA deve buscar subsídios adicionais e estabelecer
parcerias com os conselhos setoriais existentes no município (assistência social,
saúde, educação, promoção da igualdade racial, das pessoas com deficiência, dos
direitos da mulher., etc.), inclusive para definir estratégias de atuação conjunto para
solução dos problemas comuns.
Em sua resolução n° 106/05, o CONANDA destaca as principais questões
que precisam ser enfrentadas pelo planejamento do Conselho. Além dos temas
específicos relacionados à realidade local, o documento do Conselho Nacional
Sugere que sejam priorizadas iniciativas voltadas para a integração institucional e
formação dos atores do sistema de garantia dos direitos da criança e do
adolescente. O CONANDA ressalta ainda que o plano de trabalho do Conselho
preveja, necessariamente, o acompanhamento e o monitoramento dos programas e
projetos, assim como o controle do orçamento especifico direcionado à infância e à
adolescência.
Dessa forma , abordaremos no capítulo a seguir as deliberações legais da
criação do CMDCA do município de IPABA, comparando posteriormente com a
legislação pertinente.

CAPÍTULO 2

CRIAÇÃO DO CMDCA NO MUNICÍPIO DE IPABA E SUAS

PRERROGATIVAS .
Nesse capítulo será abordada a legislação municipal que delibera a criação
do CMDCA no município de IPABA em Minas Gerais e sua consonância com as
disposições gerais do CMDCA.
2.1 LEI NO. 666/2014

A Câmara Municipal de Ipaba , Minas Gerais aprovou em 18 de setembro de
2014, a lei que estabelece os parâmetros relativos à política municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, que estabelece o seguinte em suas disposições
gerais:
Art. 1° - Esta lei dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente e estabelece normas gerais para sua adequada aplicação.
Art. 2° - O atendimento dos direitos da criança e do adolescente, no âmbito
municipal, far-se-á através de:
I – Políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, esportes, cultura, lazer,
profissionalização e outras que assegurem o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e sócias da criança e do adolescente, em condições de liberdade e
dignidade e do direito à convivência familiar e comunitária;
II – Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles
que delas necessitem;
III – Serviços e políticas de proteção especiais voltados para crianças, adolescentes
e seus pais ou responsáveis em situação de risco pessoal, familiar ou social;
IV – Política sócio educativa, destinada à prevenção e ao atendimento em meio
aberto de adolescentes em conflito com a lei e suas famílias.
Art. 3° - São órgãos municipais de política de atendimento dos direitos da criança e
do adolescente:
I – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II – Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

III – Conselho Tutelar;
IV – Secretarias e departamentos municipais encarregados da execução das
políticas públicas destinadas ao atendimento direto e indireto de crianças,
adolescentes e suas respectivas famílias;
V – Entidades governamentais inscritas e não-governamentais registradas no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que executam
programas de atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias.
§ 1° - A política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente
será garantida pelo ciclo orçamentário municipal de longo, médio e curto prazo,
identificados pelo Plano Plurianual de Ação (PPA), pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e pela Lei Orçamentária Anual (LOA), com prioridade absoluta,
visando a proteção integral de crianças e adolescentes, em obediência ao disposto
no artigo4, caput, da Constituição Federal, e terá como acessório o Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos desta Lei.
§ 2° - Na formulação das peças orçamentárias deverão ser observadas e acolhidas,
em regime de absoluta prioridade, como determina o art. 227, caput, da Constituição
Federal e o art.4, parágrafo único, alíneas “c” e “d”, da Lei Federal n ° 8.069/90, as
deliberações aprovadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA, elaboradas por resolução, a fim de garantir os direitos das
crianças e dos adolescentes deste município.
§ 3° - As resoluções que tratam de deliberações do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, destinadas à garantia de direitos das crianças e dos
adolescentes, serão encaminhadas aos órgãos municipais responsáveis pela
execução das políticas publicas e, posteriormente, integrarão o anexo das peças
orçamentárias do município.
§ 4° - Quando da execução orçamentária, será priorizada a implementação das
ações, serviços e programas destinados ao atendimento de crianças, adolescentes e
suas respectivas famílias.
Art. 4° - O Município criará os programas e serviços a que aludem os incisos II, III e
IV do art. 2° ou estabelecerá consórcio intermunicipal para atendimento
regionalizado, instituindo e mantendo entidades governamentais de atendimento,

mediante prévia autorização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, em consonância com o Plano de Ação Municipal de Atendimento da
Criança e do Adolescente.
§ 1° - Os programas serão classificados como de proteção ou sócio educativos e
destinar-se-ão a:
a) Orientação e apoio Sócio Familiar;
b) Apoio sócio-educativo em meio aberto;
c) Colocação familiar;
d) Abrigo;
e) Liberdade assistida;
f) Prestação de serviços à comunidade;
g) Prevenção e tratamento especializado de crianças e adolescentes usuários
de substancias entorpecentes;
h) Prevenção à evasão e reinserção escolar;
§ 2° - Os serviços especiais visam:
a) A Prevenção e o atendimento médico e psicológico às vitimas de negligencia,
maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
b) A identificação e a localização de pais, crianças e adolescentes desaparecidos;
c) A proteção jurídico-social;
d) A oferta de propostas pedagógicas diferenciadas, articuladas com atividades
culturais, recreativas e esportivas, que permitam a prevenção à evasão
escolar e inclusão no Sistema de Ensino, a qualquer momento ao longo do
ano letivo, de crianças e adolescentes fora da escola.
Capitulo II Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Seção I
Regras e Princípios Gerais
Art. 5° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é órgão
deliberativo e controlador das ações de governo, notadamente das políticas de
atendimento em nível municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência
Social, apenas para fins de suporte técnico e administrativo, observado a
composição paritária de seus membros, nos termos do artigo 88, inciso II, da Lei

Federal n° 8.069/90 e do artigo 204, inciso II c/c artigo 227, §7º, da Constituição
Federal.
Art. 6° - No município haverá um único Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, composto paritariamente de representantes do governo e da
sociedade civil e organizada, garantindo-se a participação popular no processo de
discussão, deliberação e controle da política de atendimento integral dos direitos da
criança e do adolescente, que compreende as políticas sociais básicas e demais
políticas necessárias à execução das medidas

protetivas, sócio educativas e

destinadas aos pais ou responsável, previstas nos artigos 87, 101, 112 e 129, da Lei
Federal n.o 8069/90.
§ 1° - As decisões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
no âmbito de suas atribuições e competências, vinculam as ações governamentais e
as ações da sociedade civil organizada, em respeito aos princípios constitucionais
da democracia participativa e da prioridade absoluta.
§ 2° - Em caso de infringência de alguma de suas deliberações, o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio de seu presidente, sob
pena de responsabilidade, representará ao Ministério Publico visando à adoção de
providencias cabíveis, bem assim aos demais órgãos legitimados no artigo 210, da
Lei Federal n.o 8.069/90, para que demandem em juízo, mediante ação
mandamental ou ação civil publica.
§ 3° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente participara de
todo processo de elaboração e discussão das propostas de leis orçamentárias a
cargo do Executivo Municipal, zelando para que estas contemplem suas
deliberações, observando o principio constitucional da prioridade absoluta à criança
e ao adolescente.
Art. 7° - A função de membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente é considerada de interesse publico relevante e não será remunerada
em qualquer hipótese.
Parágrafo único – Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente deverão respeitar os princípios constitucionais explícitos e implícitos
que norteiam a Administração Publica e estão sujeitos às penalidades previstas no
artigo 37,§4°, da Constituição Federal e na Lei Federal n.o 8.429, de 2 de junho de

1992, caso contrariem os interesses e os direitos das crianças e dos adolescentes
dispostos na Carta Política, no Estatuto da Criança e do Adolescente e nesta Lei.
2.2 DA ESTRUTURA NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS
DIREITOS

Art. 8° - Cabe à Secretaria Municipal de Assistência Social Fornecer recursos
humanos, estrutura técnica, administrativa e institucional necessários ao adequado e
ininterrupto funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Crianças e do
Adolescente, devendo para tanto instituir dotação orçamentária especifica que não
onere, em qualquer hipótese, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente
§ 1° - A dotação orçamentária a que se refere o caput deste artigo deverá
contemplar os recursos necessários ao custeio das atividades desempenhadas pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, inclusive despesas
com a capacitação continuada dos respectivos conselheiros.
§ 2° - O conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá contar com
espaço físico, mobiliário e equipamentos, adequados ao seu pleno funcionamento,
cuja localização deverá ser amplamente divulgada à sociedade civil.
§ 3° - A Secretaria Municipal de Assistência Social manterá uma secretaria
executiva, composta por:
1 – Um profissional com graduação/registro em serviço social;
A secretaria executiva terá como atribuição manter suporte administrativo
Necessário ao funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
O profissional citado na composição da secretaria executiva poderá ser servidor
publico municipal de carreira, servidor ocupante de cargo comissionado, ou servidor
contratado, designado através de portaria, para a função
2.3 DO ADOLESCENTE
Art. 13° - compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:

I – Zelar pelo efetivo respeito ao principio da prioridade absoluta à criança e ao
adolescente pelos mais diversos setores da administração, conforme o previsto no
art. 4°, caput e parágrafo único, alíneas “b”, “c” e “d”, combinado com os arts. 87, 88
e 259, parágrafo único, todos da Lei n° 8.069/90, e no art. 227, Caput, da
Constituição Federal;
II – Formular políticas publicas municipais voltadas à plena efetivação dos direitos da
criança e do adolescente nos mais diversos setores da administração, por meio de
Planos de Ações Plurianuais e Anuais Municipais de Atendimento à Criança e ao
Adolescente, definindo prioridades e controlando as ações de execução no
município;
III – Deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implementação de programas
e serviços a que se referem os incisos II, III e IV do artigo 2° desta Lei, bem como
sobre a criação de entidades governamentais ou realização de consórcio
intermunicipal regionalizado de atendimento, em consonância com o Plano de Ação
Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente;
IV – Elaborar o seu regimento interno e aprovar o regimento interno do Conselho
Tutelar;
V – Gerir o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, alocando recursos para
complementar os programas das entidades não-governamentais e deliberar sobre
destinação dos recursos financeiros do FMDCA, obedecidos os critérios previstos na
Lei Federal n.o 4.320/64, Lei Federal n.o 8.666/93, Lei Complementar 101/00;
VI – Propor modificações nas estruturas das secretarias e órgãos da administração
ligados à promoção, proteção, defesa e controle social dos direitos da criança e do
adolescente, visando otimizar e priorizar o atendimento da população infanto-juvenil,
conforme previsto no art, 4°, parágrafo único, alínea “b”, da Lei Federal n° 8.069/90;
VII – Participar e opinar da elaboração do orçamento municipal na parte objeto desta
Lei, acompanhando toda a tramitação do processo orçamentário plurianual e anual,
podendo realizar incidência política perante os Poderes Executivo e Legislativo para
a concretização de suas deliberações consignadas no Plano de Ação Municipal de
atendimento à Criança e ao Adolescente;

VIII – Realizar a cada biênio diagnostico da situação da população infanto-juvenil no
município;
IX – Deliberar sobre a destinação de recursos e espaços públicos para
programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude;
X – Proceder a inscrição de programas de proteção e sócio educativos de entidades
governamentais e não-governamentais de atendimento, em observância ao disposto
no artigo 90, parágrafo único, da Lei Federal n.o 8.069/90;
XI – Proceder, nos termos do 91 e parágrafo único, da Lei Federal n.o 8.069/90, o
registro de entidades não-governamentais de atendimento;
XII – Ficar critérios de utilização de recursos, através de planos de aplicação das
doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para
o incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, órfão
ou abandonado, de difícil colocação familiar;
XIII – Deliberar o Plano Anual de Aplicação de Recursos do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente e enviá-lo juntamente com o Plano Anual de
Ação Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente ao chefe do Poder
Executivo Municipal, para que seja inserido na proposta de Lei Orçamentária Anual,
observados os prazos determinados na Lei Orgânica municipal;
XIV – Examinar e aprovar os balancetes mensais e o balanço anual do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
XV – Solicitar, a qualquer tempo e a seu critério, informações necessárias ao
acompanhamento das atividades subsidiadas com recursos do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente;
XVI – Convocar a assembléia de representantes da sociedade civil para escolha dos
conselheiros dos direitos não-governamentais;
XVII – Deliberar, por meio de resolução, sobre o processo de eleição dos
conselheiros tutelares e acompanhar todo o pleito eleitoral, sob a fiscalização do
Ministério Público estadual;

XVIII – Acompanhar, fiscalizar e avaliar permanentemente a atuação dos
conselheiros tutelares, sobretudo para verificar o cumprimento integral dos seus
objetivos institucionais respeitadas a autonomia funcional do órgão;
XIX – Mobilizar os diversos segmentos da sociedade civil para a participação das
suas reuniões ordinárias e extraordinárias, bem assim no processo de elaboração e
no controle da execução do orçamento e na destinação dos recursos captados pelo
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
XX – Encaminhar ao chefe do Poder Executivo, no prazo máximo de quarenta e oito
horas, sob pena de responsabilidade, depois de encerrado o processo de escolha
dos conselheiros dos direitos não-governamentais, a relação dos eleitos para serem
nomeados e empossados, visando a continuidade da atividade do órgão colegiado;
XXI – Acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária, tomando as medidas
administrativas e judiciais que se fizerem necessárias para assegurar que a
execução do orçamento observe o principio constitucional da democracia
participativa e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente;
XXII – Articular a rede municipal de proteção dos direitos da criança e do
adolescente, promovendo a integração operacional de todos os órgãos, autoridades,
instituições e entidades que atuam direta ou indiretamente no atendimento e defesa
dos direitos de crianças e adolescentes.
§ 1° - As reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
serão realizadas, no mínimo, duas vezes por mês, em data, horário e local a serem
definidos em regime interno, garantindo-se ampla publicidade e comunicação formal
ao Conselho Tutelar, ao Ministério Publico e ao Juizado da Infância e da Juventude;
§ 2° - É assegurado ao Conselho Tutelar e aos representantes do Ministério Público
e do Juizado da Infância e da Juventude o Direito de Livro manifestação nas
reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
Incumbindo-lhes:
I – Informar as falhas eventualmente detectadas na estrutura de atendimento à
criança e ao adolescente no município, bem como as maiores demandas existentes;
II – Sugerir modificações na estrutura de atendimento, ampliação e/ou adequação
dos serviços de atendimento à criança e ao adolescente existentes;

III – Fiscalizar o processo de discussão e deliberação acerca das políticas publicas a
serem implementadas pelo município, inclusive no que diz respeito à previsão dos
recursos correspondentes nas propostas de leis orçamentárias elaboradas pelo
Executivo local.
§ 3° - Todas as reuniões serão publicas, ressalvada a discussão de casos
específicos envolvendo determinada criança, adolescente ou sua respectiva família,
a pedido do Conselho tutelar, Ministério Publico ou Poder Judiciário, devendo o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente estimular a
participação popular nos debates, inclusive quando da elaboração e discussão da
proposta orçamentária.
2.4 SEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 23° - O Município terá um Conselho tutelar, com estrutura adequada para
funcionamento, composto por cinco membros, escolhidos nos termos da presente
Lei e regulamentado o processo de escolha por meio de resolução pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para mandato de quatro anos,
passível de uma única recondução, por igual período, submetendo-se ao processo
de escolha popular, sendo vedadas medidas de qualquer natureza que abreviem ou
prorroguem esse período, conforme Lei Federal n°. 12.696 de Julho de 2012.
§ 1° - Será permitida aos conselheiros tutelares a participação em novo mandato,
desde que exercida a titularidade sem interrupção pelo período não superior a 6
(seis) meses do prazo estabelecido pela Lei 8069/90.
§ 2° - A nova participação consiste no direito do conselheiro tutelar de concorrer ao
§ 3° - O atendimento prestado pelo Conselho Tutelar à criança acusada da prática
de ato infracional se restringe à analise da presença de alguma das situações
previstas no art. 98, da Lei n° 8.069/90, com a subsequente aplicação das medidas
de proteção e destinadas aos pais ou responsável, nos moldes do art. 101, incisos I
a VII e 129, incisos I a VII, do mesmo Diploma Legal, ficando a investigação do ato
infracional respectivo, inclusive no que diz respeito à participação de adolescentes
ou imputáveis, assim como a eventual apreensão de armas, drogas ou do produto
da infração, a cargo da autoridade policial responsável;

§ 4° - As medidas de proteção aplicadas pelo Conselho Tutelar deverão levar em
conta as necessidades pedagógicas especificas da criança ou adolescente
(apuradas, se necessário, por intermédio de uma avaliação psicossocial, levada a
efeito por profissionais das áreas da pedagogia, psicologia e assistência social,
cujos serviços poderão ser requisitados junto aos órgãos públicos competentes – cf,
art. 136, inciso III, letra “a”, da Lei n° 8.069/90), procurando sempre manter e
fortalecer os vínculos familiares existentes (cf. art. 100, da Lei n° 8.609/90);
§ 5° - O conselho Tutelar aplicará a medida de abrigo zelando pela estrita observância
de seu caráter provisório e excepcional, a ser executada em entidade própria, cujo
programa respeite aos princípios relacionados no art. 92, da Lei n° 8.069/90, não
importando em restrição da liberdade e nem ter duração superior ao estritamente
necessário para a reintegração à família natural ou colocação em família substituta
(devendo a aplicação desta ultima medida ficar exclusivamente a cargo da autoridade
judiciária competente);
§ 6° - Caso o Conselho Tutelar, após esgotadas as tentativas de manutenção e
fortalecimento dos vínculos familiares, ou em virtude da prática, por parte dos pais
ou responsável, de grave violação dos deveres inerentes ao poder familiar, assim
como decorrentes de tutela ou guarda, se convencer da necessidade de
afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar e/ou da propositura de
ação de suspensão ou destituição do poder familiar, fará imediata comunicação do
fato ao Ministério Publico (art. 136, incisos IV e V c/c art. 201, inciso III, da Lei n°
8.069/90), ao qual incumbirá a propositura das medidas judiciais correspondentes;
SEÇÃO II DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELARES
Art. 26° - são atribuições do Conselho tutelar:
I – Atender crianças e adolescentes na hipóteses previstas nos arts. 98 e 105,
aplicando medidas relacionadas no art. 101, de I a VII, da Lei n° 8.069/90;
II – Atender e aconselhar pais ou responsáveis nas mesmas hipóteses acima
relacionadas, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII da Lei n° 8.069/90;
III – Fiscalizar as entidades de atendimento de crianças e adolescentes situadas no
município e os programas por estas executadas, conforme art. 95, da Lei n°
8.069/90, devendo em caso de irregularidades representarem à autoridade judiciária

no sentido da instauração de procedimento judicial especifico, nos moldes do
previsto nos arts. 191 a 193, do mesmo Diploma Legal;
IV – Promover a execução de seus decisões, podendo para tanto:
a) Requisitar, junto à Secretaria Municipal competente, serviços públicos nas
áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança;
b) Representar junto à autoridade judiciária no caso de descumprimento
injustificado de suas deliberações, propondo a instauração de procedimento
judicial por infração ao disposto no art. 249, da Lei n° 8.069/90, sem prejuízo
de outras medidas administrativas e/ou judiciais, no sentido da garantia das
prerrogativas do Conselho tutelar e da proteção integral das crianças,
adolescentes e/ou famílias atendidas.
V – Encaminhas ao Ministério Publico, noticia de fato que constitua infração
administrativa ou penas contra os direitos da criança e do adolescente (arts. 228 a
258, da Lei n° 8.069/90), inclusive quando decorrente das notificações obrigatórias a
que aludem os arts. 13 e 56, inciso I, da Lei n° 8.069/90);
VI – Representar ao Ministério Publico para efeito das ações de perda ou suspensão
do poder familiar, sempre que constatar a ocorrência das situações previstas nos arts.
1637 e 1638, do Código Civil (cf. arts. 24, 136, inciso XI e 201, inciso III, da Lei n°
8.069/90);
VII – Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência (art. 148 da
Lei n° 8.069/90); VIII – representar ao Juiz da Infância e da Juventude nos casos de
infração administrativa às normas de proteção à criança ou adolescente, para fim de
aplicação das penalidades administrativas correspondentes (arts. 194 e 245 a 258,
da Lei n° 8.069/90);
VIII – Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária dentre as
previstas no art. 101, I a VI, da Lei n° 8.069/90, para o adolescente autor de ato
infracional, com seu encaminhamento aos serviços públicos e programas de
atendimento correspondentes;
IX – Expedir notificações;
X – Requisitar, junto aos cartórios competentes as segundas-vias das certidões de
nascimento e de óbito de criança e adolescente, quando necessários;

XI – Representar, em nome da pessoa e da família, contra programas ou
programações de rádio ou televisão que desrespeitem valores éticos e sociais, bem
como, contra propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à
saúde da criança e do adolescente, (art.202, §3°, inciso II da Constituição Federal, e
art. 136, X, do Estatuto da Criança e do Adolescente);
XII – Fornecer ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
dados relativos às maiores demandas de atendimento e deficiências estruturais
existentes no município, propondo a adequação do atendimento prestado à população
infanto-juvenil pelos órgãos públicos encarregados da execução das políticas publicas
(art.4°, par. Único, alíneas “c” e “d” c/c art, 259, par, único, da Lei n° 8.069/90), assim
como a elaboração e implementação de políticas publicas especificas, de acordo com
as necessidades do atendimento à criança e ao adolescente;
XIII – Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária
para planos e programas de atendimento aos direitos da criança e do adolescente,
devendo acompanhar, desde o inicio, todo processo de elaboração, discussão e
aprovação das propostas das diversas leis orçamentárias (Plano Orçamentário
Plurianual, Lei de diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual), apresentando
junto ao setor competente da Administração Pública (Secretaria ou Departamento de
Planejamento e/ou Finanças), assim como ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, dados relativos às maiores demandas e deficiências
estruturais de atendimento à criança e ao adolescente que o município possui, que
deverão ser atendidas, em caráter prioritário, por ações, serviços públicos e
programas específicos a serem implementados pelo Poder Público, em respeito ao
disposto no art.4°, caput e par. Único, alíneas “c” e “d”, da Lei n° 8.069/90 e art.227,
caput, da Constituição Federal;
XIV – Recepcionar as comunicações dos dirigentes de estabelecimentos de atenção
à saúde e de ensino fundamental, creches e pré-escolas, mencionadas nos artigos
13 e 56 da Lei n° 8.069/90, promovendo as medidas pertinentes, inclusive com o
acionamento do Ministério Publico, quando houver noticia da prática de infração
penal contra criança ou adolescente.
§ 1° - Ao atender qualquer criança ou adolescente, o Conselho Tutelar conferirá
sempre o seu registro civil e, verificando sua inexistência ou grave irregularidade no

mesmo, comunicará o fato ao Ministério Público, para fins dos arts. 102 e 148,
parágrafo único, letra “h”, da Lei n° 8.069/90
§ 2° - O atendimento prestado à criança e ao adolescente pelo Conselho Tutelar
pressupõe o atendimento de seus pais ou responsável, assim como os demais
integrantes de sua família natural ou substituta, que tem direito a especial proteção
por parte do Estado (lato sensu) e a ser encaminhada a programas específicos de
orientação, apoio e promoção social (cf. art.226, caput e §8°, da Costituição Federal,
art. 101, inciso IV e 129, incisos I a IV, da Lei n° 8.069/90 e disposições correlatas
contidas na Lei n° 8.742/93 – LOAS):
§ 3° - O atendimento prestado pelo Conselho Tutelar à criança acusada da prática
de ato infracional se restringe à analise da presença de alguma das situações
previstas no art. 98, da Lei n° 8.069/90, com a subseqüente aplicação das medidas
de proteção e destinadas aos pais ou responsável, nos moldes do art. 101, incisos I
a VII e 129, incisos I a VII, do mesmo Diploma Legal, ficando a investigação do ato
infracional respectivo, inclusive no que diz respeito à participação de adolescentes
ou imputáveis, assim como a eventual apreensão de armas, drogas ou do produto
da infração, a cargo da autoridade policial responsável;
§ 4° - As medidas de proteção aplicadas pelo Conselho Tutelar deverão levar em
conta as necessidades pedagógicas especificas da criança ou adolescente
(apuradas, se necessário, por intermédio de uma avaliação psicossocial, levada a
efeito por profissionais das áreas da pedagogia, psicologia e assistência social,
cujos serviços poderão ser requisitados junto aos órgãos públicos competentes – cf,
art. 136, inciso III, letra “a”, da Lei n° 8.069/90), procurando sempre manter e
fortalecer os vínculos familiares existentes (cf. art. 100, da Lei n° 8.609/90);
§ 5° - O conselho Tutelar aplicará a medida de abrigo zelando pela estrita
observância de seu caráter provisório e excepcional, a ser executada em entidade
própria, cujo programa respeite aos princípios relacionados no art. 92, da Lei n°
8.069/90, não importando em restrição da liberdade e nem ter duração superior ao
estritamente necessário para a reintegração à família natural ou colocação em
família substituta (devendo a aplicação desta ultima medida ficar exclusivamente a
cargo da autoridade judiciária competente);

§ 6° - Caso o Conselho Tutelar, após esgotadas as tentativas de manutenção e
fortalecimento dos vínculos familiares, ou em virtude da prática, por parte dos pais
ou responsável, de grave violação dos deveres inerentes ao poder familiar, assim
como decorrentes de tutela ou guarda, se convencer da necessidade de
afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar e/ou da propositura de
ação de suspensão ou destituição do poder familiar, fará imediata comunicação do
fato ao Ministério Publico (art. 136, incisos IV e V c/c art. 201, inciso III, da Lei n°
8.069/90), ao qual incumbirá a propositura das medidas judiciais correspondentes;
§ 7° - O disposto no parágrafo anterior deve ser observado mesmo nos casos de
suspeita ou confirmação de maus tratos ou abuso sexual impostos pelos pais ou
responsável, sendo em qualquer hipótese aplicável o disposto no art. 130, da Lei n°
8.069/90, com o afastamento cautelar do opressor da companhia da criança e do
adolescente e seus demais familiares. Apenas caso esta providencia não se mostrar
viável, por qualquer razão, é que será a criança ou adolescente (juntamente com
seus irmãos, se houver), colocada em abrigo, devendo ser a medida respectiva
aplicada em sede de procedimento judicial contencioso, no qual seja garantido aos
pais ou responsável o direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(cf. art.5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal);
§ 8° - Nos casos em que o Conselho Tutelar aplicar a medida de abrigo (com estrita
observância do disposto no §4° supra), o fato deverá ser comunicado ao Juiz e ao
Promotor de Justiça da Vara da Infância e da Juventude no prazo improrrogável de
02 (dois) dias úteis, e se por qualquer razão não for possível o imediato recambio à
família de origem, devera o Conselho tutelar zelar

para que seja deflagrado

procedimento judicial especifico, destinado à suspensão ou destituição do poder
familiar e/ou à colocação em família substituta, de modo que a criança ou
adolescente permaneça abrigada pelo menor período de tempo possível;
§ 9° - Na aplicação das medidas protetivas do artigo 101, da Lei 8069/90,
decorrentes das requisições do artigo 136 do mesmo diploma legal, o Conselho
Tutelar deverá considerar sempre o superior interesse da criança e do adolescente;
§ 10° - O membro do Conselho Tutelar, no exercício de suas atribuições, tem livro
acesso a qualquer local publico e particular onde se encontre criança ou adolescente
no Município, observado o disposto no art.5°, inciso XI, da Constituição Federal.

Art. 27° - O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, contencioso, não
jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente no âmbito do município, levando-se em conta a regra de competência
descrita no artigo 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
§ 1° - É vedado ao Conselho Tutelar aplicar e ou executar as medidas sócio
educativas, previstas no artigo 112, incisos I a VI, do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
§ 2° - O Conselho Tutelar Fornecerá, até o 1° dia de março de cada ano, ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e aos órgãos
municipais encarregados da execução das políticas publicas, bem como dos setores
de planejamento e finanças, informações sobre as maiores demandas e deficiências
na estrutura de atendimento à criança e ao adolescente no município, participando
diretamente de todo processo de elaboração, discussão e aprovação das propostas
de leis orçamentárias, em cumprimento ao disposto no art. 136, Inciso IX, da Lei
Federal n° 8.069/90.
Art. 28° - É prerrogativa do Conselho Tutelar participar, com direto de voz, nas
reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem
como de levar ao conhecimento deste, casos de difícil solução, para que sejam
analisados em conjunto e solucionados através da ação articulada dos diversos
setores da administração municipal.
Art. 29° - O Conselho Tutelar deverá acompanhar os atos de apuração de ato
Infracional praticado por adolescente, quando houver fundada suspeita da
ocorrência de algum abuso de poder ou violação de direitos do adolescente, no
sentido de providenciar as medidas especificas de proteção de direitos humanos,
previstas e cabíveis em lei.
Art. 30° - O Conselho Tutelar fica vinculado à Secretária Municipal de Assistência
Social, para fins de execução orçamentária, sem subordinação hierárquica ou
funcional com Poder Executivo municipal.
Art. 35° - No desempenho de suas atribuições legais, o Conselho Tutelar não se
subordina aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ou mesmo ao Ministério
Publico.

Parágrafo único. Na hipótese de atentado à autonomia do Conselho tutelar, as
instancias corregedoras ou controladores dos órgãos do caput deste artigo deverão
ser comunicadas imediatamente para as devidas providencias administrativas e
judiciais.
Art. 36° - As decisões do Conselho tutelar somente poderão ser revistas por
autoridade judiciária mediante provocação da parte interessada, na forma do artigo
137 da Lei 8069/90
Entendemos aqui que a resolução de criação do CMCDA do município está
em consonância com as disposições gerais de criação inicial do CMDCA conforme
a

(Lei Federal 8069/90) e conforme disposição do Estatuto da Criança e do

Adolescente. Não se percebe no seu decorrer maiores adequações , como vistas e
muitos outros municípios do país e sua regulamentação é bastante coerente e
incisiva. No que concerne a legislação a ação dos conselhos é bastante
contundente. A grande questão parte para as questões de ordem prática e isso
acontece praticamente em todo o território nacional. Inclusive sua observância
relativa as necessidades pedagógicas da co menor convergem para as ações
previstas no Ministério da Educaçãoe presentes no Projeto Político Pedagógico da
maioria das escolas.
Assim, grande dificuldade de atuação dos Conselhos (CMDCA e CT) tem a
ver com a falta de condições mínimas aos conselheiros para desempenharem suas
funções. Dentro dessas condições, pode-se citar: baixas remunerações, inexistência
de uma sede, de um telefone, automóvel, ou seja, uma infra-estrutura ínfima. Outro
problema grave constatado nos Conselhos Tutelares pelo país é o despreparo
técnico-jurídico dos membros que os compõem (Garagnani, 2005). Em virtude da
não exigência legal de que se elabore uma prova de conhecimentos específicos
sobre o ECA na maioria dos municípios, a escolha dos conselheiros fica a cargo
apenas dos cidadãos, por um processo eletivo. Desta forma, candidatos que
desconhecem os direitos das crianças e os adolescentes podem assumir a posição
de protegê-los.
A sobrecarga de trabalho e a escassez de infraestrutura dos Conselhos
Tutelares têm sido obstáculos importantes à condução dos casos de violação de
direitos (ANDI, 2010). O investimento intenso do trabalho dos Conselhos se dá sobre
os casos de maior gravidade, o que é perfeitamente compreensível, se for

considerado a necessidade de priorizar o investimento humano. Em decorrência, o
impacto das notificações e da ação dos conselheiros têm sido pequeno nos casos
de menor gravidade e risco. Mas há que se reconhecer que, ao tratar o fenômeno
das violações, conceitos e condutas estão ainda em construção, e muitas dúvidas só
encontrarão respostas na discussão coletiva entre profissionais e as redes de
proteção (Garagnani, 2005).
Assim entende-se que a ação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente fica fragilizada frente à atuação tão conflituosa e cheia de
dificuldades encontradas pelo Conselho Tutelar.

CAPÍTULO 3ENTRAVES

APLICAÇÃO DA PEC

171/93, SUAS POSSIBILIDADES

Nesse capítulo consideraremos aquilo que se opõe à correta aplicação da
PEC 171/93 , sob o ponto de vista jurídico, mas sobretudo sob o ponto de vista dos
direitos e da equidade de ações.
3.1 O ENTRAVE DA QUESTÃO RACIAL
Uma das grandes demandas encontradas para a aprovação da Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) 171/93 e que segue mobilizando entidades sociais e
de direitos humanos contrárias é em relação ao fato de que em um país onde se
consideram as leis aplicadas de forma discriminatória essa decisão atinge
principalmente os e as jovens marginalizados e marginalizadas, negros e negras,
aqueles que moram na periferia, que já tiveram todos os seus direitos de
sobrevivência negados previamente. Assim é preciso constatar que a violência tem
causas complexas que envolvem: desigualdades e injustiças sociais; aspectos
culturais que corroboram para a construção de um imaginário de intolerâncias e
discriminações, especialmente contra a população negra, pobre e jovem. A realidade
de políticas públicas ineficazes ou inexistentes; falta de oportunidades para o
ingresso de jovens no mercado de trabalho; e a grande mídia que atribui valores
diferentes a pessoas diferentes conforme classe, raça/etnia, gênero e idade”. Assim
para os organismos ligados aos Direitos Humanos e associações religiosas a
medida de redução da maioridade penal, , é remediar o efeito e não mexer nas suas
causas estruturais. Pesquisas no mundo todo comprovam que a diminuição da
maioridade penal não reduz o índice de envolvimento de adolescentes em atos
infracionais.
Essa situação seria ainda mais grave no Brasil que tem uma população
afrodescendente grande e bastante excluída do acesso às condições básicas de
convívio social digno. E onde a característica massiva do encarceramento no Brasil
soma-se o caráter seletivo do sistema penal que mesmo diante da diversidade étnica
e social da população brasileira, as pessoas submetidas ao sistema prisional têm
quase sempre a mesma cor e provêm da mesma classe social e territórios

geográficos historicamente deixados às margens do processo do desenvolvimento
brasileiro: são pessoas jovens, pobres, periféricas e negras.
De acordo com dados do UNICEF mais de 33 mil brasileiros entre 12 e 18
anos foram assassinados entre 2006 e 2012. Se as condições atuais prevaleceram,
outros 42 mil adolescentes poderão ser vítimas de homicídio entre 2013 e 2019. “As
vítimas têm cor, classe social e endereço. Em sua grande maioria, são meninos
negros, pobres, que vivem nas periferias das grandes cidades”. Alguns estados
estão em situação mais graves quanto a esses números e a Bahia, maior estado em
número de afrodescendentes está sofrendo com esta triste realidade e só perde em
números para Alagoas (1º. Lugar, com 0,608%) seguidos de Paraiba, Pernambuco
e Ceará. Todos estados do Nordeste. Esses dados fazem parte do Índice de
Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial 2014, elaborado em parceria
da secretaria, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Ministério da Justiça e o escritório
da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) no
Brasil. Os dados utilizados são de 2012.
Ainda de acordo com a Anistia Internacional mesmo com esses índices, a
atenção para o assunto é mínima e ao contrario disso tenta-se surrupiar os direitos
desses jovens e adolescentes condenando-s a uma intervenção legal antes da
maioridade dos 18 anos. Só em 2012, 56.000 pessoas foram assassinadas no
Brasil. Destas, 30.000 são jovens entre 15 a 29 anos e, desse total, 77% são
negros. A maioria dos homicídios é praticado por armas de fogo, e menos de 8% dos
casos chegam a ser julgados.
Infelizmente na própria escola acontece embora institucionalmente silenciada,
a violência relacionada a práticas discriminatórias resultantes de preconcepções
quanto à raça mostra-se evidente na comunidade escolar. Muitas pessoas,
principalmente alunos, relatam casos de discriminações. Depoimento colhido em
grupo focal de pais mostra que se considera a existência de preconceito na escola
até mesmo contra uma estudante branca, que se percebe discriminada pelos
colegas negros. Além do acesso diferenciado segundo a dependência administrativa
das escolas, brancos e não-brancos também se distinguem pelos turnos de estudo.
Os maiores percentuais de não-brancos estão no turno da noite. De fato,
existe, por parte de vários alunos, de membros do corpo técnico-pedagógico e de

pais, o reconhecimento de que há preconceito racial nessa instituição. Isso foi
frisado, principalmente, pelos que são ou já foram vítimas desse problema, aos quais
são dirigidas palavras como “negona”, “molambo”, “fedorenta” e “cabelo de bombril”.
Os depoimentos trazem evidências de que predomina a ideologia pela qual
se associam padrões de beleza a características de brancos. Não resta dúvida de
que existe hostilidade racial e de que ela pode prejudicar a trajetória escolar da
vítima ao criar um estigma contra ela e marginalizá-la. Alguns diretores e
professores de estabelecimentos privados sustentam que não ocorre preconceito
nas escolas onde trabalham, devido ao fato de existirem poucas pessoas negras no
ambiente escolar. Essa é uma expressão de racismo estrutural, pelo acesso
diferenciado de brancos e negros a escolas da rede pública e da privada.
Na literatura sobre o tema no Brasil, é comum destacar-se o fato de que o
racismo é realizado por formas

complexas,

não sendo sequer

admitido

conscientemente pela maioria da população. Em um primeiro momento, também é
difícil detectar práticas ou comportamentos que se caracterizem por padrões racistas
nas escolas. O comum é negar-se qualquer tipo de discriminação. Mas existe a
percepção dos alunos de que o preconceito racial está em todos os níveis. Quem é
racista?
Muita gente, menos a pessoa em si. Raros entrevistados assumem essa
ideologia. Negros culpam brancos, loiros delatam escuros, professores apontam
para os alunos, alunos falam da direção, e filhos indicam pais. Conclusão: é sempre
o outro que tem preconceito. Muitos alunos afirmam que não existem preconceitos,
mas, sim, brincadeiras. Pais e membros do corpo técnico-pedagógico também
observaram, em grupos focais, que essas “brincadeiras” podem ser exercícios de
legitimidade aos preconceitos raciais, que, por sinal, não ocorrem apenas contra o
negro mas também contra pessoas de origem indígena, japonesa e mesmo contra
brancos. Ainda assim, o racismo tende a ser encarado como uma manifestação
natural do ambiente escolar.
3.2. A ESCOLA INSTÂNCIA AUTÔNOMA E DEMOCRÁTICA?
No momento em que as instituições escolares passam por processos de
alterações em seu processo de funcionamento, impulsionados, entre outras

questões, pela crise e reforma do Estado e novas formas de gestão pública, surge à
necessidade de uma reflexão na busca de respostas mais abrangentes para estas
questões na tentativa de elucidar melhor o que se entende hoje por gestão
democrática. Nesse exercício, acredita-se que o entendimento sobre a noção de
democracia, participação e autonomia poderão ser úteis para auxiliar nesse
processo.
A partir deste cenário, as questões que orientam nossa reflexão ganham
especial relevância: como pensar a(s) democracia(s) num “mundo em transição”
(HABERMAS,

2003)?

Em

tempos

de

“globalização”,

portanto,

de

novas

compressões espaço-temporais, como tratar da regulação e da participação nos
moldes democráticos? O termo “democracia” significa uma forma de governo na
qual, em contraposição às monarquias e aristocracias, o povo103 governa.
Etimologicamente este termo tem origem na Grécia, sendo derivado de demokratia,
cujas raízes são demos (povo) e kratos (governo).
De acordo com Bobbio (1986), um regime democrático apresenta as
seguintes características: 1 – atribuir o poder de decisão dos sujeitos chamados a
tomar ou colaborar na tomada de decisões coletivas a um número muito elevado de
membros do grupo, lembrando que é impossível incluir “todos”, porque, mesmo no
mais perfeito regime democrático, não votam indivíduos que não atingiram certa
idade; 2 – quanto às modalidades de decisão, a democracia apoia-se na regra da
maioria (ou, no limite, da unanimidade), ou seja, são consideradas decisões
aprovadas, ao menos pela maioria daqueles a quem compete tomar a decisão; 3 – é
necessário colocar os que são chamados a decidir diante de alternativas reais e com
condições de poder escolher entre uma e outra. quem é povo? Sabe-se que na
Grécia eram os homens adultos residentes e autóctones (o que excluía escravos,
estrangeiros, mulheres e crianças). Eram os que podiam se reunir na ágora, ouvir os
oradores e tomar decisões coletivas. Embora, mesmo nas praças das cidades
gregas seja possível colocar em questão o vínculo orgânico de vários indivíduos
para compor um todo – o povo –, essa questão é muito mais pertinente nos estados
democráticos modernos que, também, têm seus excluídos. (BOVERO, 2002, p.
16/17). 105
Na opinião do autor, para que esse processo ocorra faz-se necessário
garantir, aos que são chamados a decidir, os direitos de liberdade, de opinião, entre

outros, os direitos à base dos quais nasceu o Estado liberal e foi construída a
doutrina do Estado de Direito. Além dos estudos de Bóbbio (1996 e 1997), para
melhor compreender a discussão acerca da democracia, buscou-se fundamentos
nos estudos de dois teóricos ingleses. O sociólogo britânico Anthony Giddens (1994)
e o cientista político David Held (1987).
A reflexão de Giddens a respeito da democracia parte de alguns
questionamentos, tais como em que medida as perspectivas de democracia direta
ajudam a revitalizar a eficácia e a dinâmica da própria democracia? Segundo o
autor, o que se faz necessário nos países democráticos é um aprofundamento da
própria democracia, o que ele chama de democratização da democracia.
Em sua obra para “Além da Esquerda e da Direita”, Giddens (1994) faz a
defesa de uma democracia dialógica. Para o autor, em uma ordem social mais
reflexiva e globalizadora, surge a necessidade de incrementar formas mais radicais
de democratização. A extensão da democracia dialógica é vista pelo autor como
representante de uma parte de um processo de democratização da democracia. A
democracia dialógica consiste numa maneira de criar uma arena pública na qual
assuntos controversos possam ser resolvidos ou, pelo menos, abordados por meio
de diálogo, e não por formas preestabelecidas de poder. Além da esfera política
formal, essa modalidade de democracia avança em quatro áreas interligadas: vida
pessoal, movimentos sociais e grupos de autoajuda, arena organizacional e, por
último, ordem global maior. Na área da vida pessoal – relações entre pais e filhos,
relações sexuais, relações de amizade –, a democracia dialógica avança até o grau
em que tais relações são ordenadas por meio do diálogo, e não por meio do poder
arraigado.
Ainda na concepção do autor, os indivíduos dotados de um bom
entendimento da própria constituição emocional e capazes de se comunicar de
maneira eficiente com os outros em uma base social, estão bem preparados para as
tarefas mais amplas da cidadania. Já os grupos de autoajuda e movimentos sociais
contribuem para expansão da democracia dialógica pelo fato de abrirem espaços
para o diálogo público com relação aos assuntos pelos quais se interessam. As
organizações

também

vivem

processos

democratizadores

internamente,

estimulando a superação do modelo de organização burocrática. Quanto à ordem

global maior, pode-se falar no estabelecimento de formas de democracia em nível
global.
Held (1997), ao situar historicamente o debate sobre democracia, a partir do
que denomina de modelos clássicos e contemporâneos, menciona que o
compromisso com a democracia é um fenômeno muito recente, apresentando como
forma adequada de organizar a vida política menos de cem anos de idade.
Conforme anota, “embora muitos estados possam ser democráticos, a história
de suas instituições políticas revela a fragilidade e a vulnerabilidade das estruturas
democráticas” (HELD, idem, p.1). Isso porque, ainda que imprima uma “aura” de
legitimidade à vida política moderna, a democracia é uma forma “notavelmente difícil
de governo, tanto para ser criada quanto para ser mantida” (idem).
É nessa perspectiva que, no embate de posições destinadas a justificar a
democracia, concentra-se a luta para determinar se a democracia significará algum
tipo de poder popular, ou um meio de legitimar as decisões daqueles que são eleitos
para o poder (Idem).
Procurando contribuir para o amadurecimento dessa discussão, destacam-se
duas tendências que se avaliam como fundamentais, no debate contemporâneo
sobre a democracia: a democracia elitista e a democracia participativa,
apresentando em seguida o modelo de democracia sustentado no princípio da
autonomia, conforme proposto por David Held (1987).
Tomando-se os estudos contemporâneos (HELD, 1987, p. 131/270) como
ponto de partida para o debate sobre a democracia elitista, encontram-se em Max
Weber (1864-1920)104 e em Joseph Schumpeter (1883-1946) os exemplos mais
significativos do início do século vinte. Eles compartilharam a noção de que na vida
política haveria pouco espaço para a participação democrática e o desenvolvimento
coletivo.
Tanto para Max Weber quanto para Joseph Schumpeter, a democracia pode
ser percebida como um meio de escolher pessoas encarregadas de tomar decisões
e de impor alguns limites a seus excessos. Se para WEBER democracia
representava um antídoto contra o avanço totalitário da burocracia105, para
SCHUMPETER significava uma proteção contra a tirania.

Na perspectiva das tendências ora abordadas, o debate sobre a democracia
se movimenta entre o elitismo democrático, que desconsidera a concepção de
democracia como teoria que vincula meios e fins e privilegia seu caráter
procedimental, e o pluralismo proposto por DAHL106, que estende o ideal da
cidadania para além do direito ao voto e à liberdade de expressão, englobando o
direito à liberdade de organização, mas pouco ultrapassa os limites da cidadania
política.
Reforçam esses argumentos, especialmente os elitistas, teóricos da “Nova
Direita” (HELD, 1987), como NOZICK (1974) e HAYEK (1976). Defensores do
“Estado Mínimo”, tais autores permitem que se sintetize o impacto dessa ideologia
na constituição dos valores igualitários da democracia.
É, entretanto, HAYEK (apud HELD, idem) que melhor trabalha a relação entre
liberdade individual, democracia e Estado. Ele apoia a democracia representativa,
mas denuncia o perigo que representa a dinâmica da democracia de massas, em
face da possibilidade de se instalar um governo opressivo da maioria. Para HAYEK
(idem), a democracia não é um fim em si mesma, mas um instrumento “utilitário”,
destinado a proteger o fim político mais elevado: a liberdade. Para tanto, é
fundamental a existência de uma sociedade de livre mercado, capaz de assegurar
que todos se dediquem a seus próprios fins, conforme os recursos postos à sua
disposição. O “governo da lei”, nessa perspectiva, tal como em NOZICK, deve se
limitar a proporcionar regras que protejam amplamente “a vida, a liberdade e o
Estado.” (Idem).
Mantém-se, assim, a defesa da democracia, mas esta se limita ao voto e
exclui formas mais ativas de participação. Quando admitida, essa participação não
ultrapassa os limites estabelecidos pelas elites, que recruta a população, não para
atender suas demandas substantivas, mas para delas obter apoio em época de
eleições.
É em oposição a esse modelo elitista, e como expressão da indignação com
as desigualdades de classe, gênero e raça, que se afirma a “Nova Esquerda”
(HELD, idem p. 222), disposta a pensar qual forma deve assumir o controle
democrático e qual deve ser a esfera de tomada de decisões. Inspirados em
Rousseau, nos anarquistas e nas posições marxistas “libertárias” e, mesmo, nas

pluralistas, muitos autores contribuíram para a reformulação das concepções de
esquerda sobre democracia e liberdade.
Destacam-se, como representantes da democracia participativa, teóricos já
considerados clássicos como POULANTZAS (1980), MACPHERSON (1977) e
PATEMAN (1992). Para eles, a democracia não se limita à seleção de líderes
políticos, mas supõe, igualmente, a participação dos cidadãos nas decisões coletivas
que afetam suas vidas.
A democracia participativa, para POULANTZAS (1980), “envolve a articulação
entre a transformação do Estado e o desenvolvimento da democracia direta na base,
o que supõe o suporte decisivo e contínuo de um movimento sustentado em amplas
alianças populares.” (POULANTZAS, 1980, p. 302/03).
O autor descarta a possibilidade de que mecanismos de democracia direta ou
de autoadministração, isoladamente, possam substituir o Estado. Isso deixaria um
vácuo de poder que seria preenchido pela burocracia. Como propõe, trata-se de
multiplicar as instâncias de poder na sociedade civil, atingindo tanto a democracia
fabril, como os movimentos sociais.
Tal como POULANTZAS e MACPHERSON, PATEMAN não acredita que as
instituições da democracia direta possam ser ampliadas a todos os domínios da vida
política, social e econômica, dispensando, assim, a democracia representativa.
Mesmo que a sociedade participativa se constitua num ideal, contudo, ante suas
inúmeras dificuldades de concretização, ainda se pode ter, segundo PATEMAN
(1992, p.147), “uma teoria da democracia moderna, viável, que conserve como ponto
central a noção de participação.”
A democracia participativa, no entanto, também apresenta alguns limites.
Para HELD (1987), eles residem, entre outros aspectos, na ausência de proposições
que indiquem um arranjo institucional capaz de compatibilizar democracia direta e
representativa, e, ainda, na sua análise quanto à inexistência de vontade ou apatia
política.

Outros elementos ainda podem explicar os limites da democracia

participativa. Eles seriam, por exemplo, a diversidade de interesses e as dificuldades
no estabelecimento de consensos viabilizadores de ações concretas em termos de
políticas públicas.

É a partir da análise das distintas tendências políticas no estudo da
democracia que HELD (1987) considera como elemento comum dessas tendências
o conceito de autonomia. Esse conceito, que para HELD (1987, p. 244) une as
aspirações dos teóricos “legais” e dos “participativos”, “constitui uma referência para
que ele possa propor um novo modelo de democracia, sustentado no princípio da
autonomia”. Colocando-se, desde o início de sua obra, favorável a um modelo mais
participativo, mas também criticando as posições dos participativistas107, Held
propõe seu modelo, que surge de um confronto entre nova esquerda e nova direita.
“O enfoque que descrevo envolve uma tentativa de reconceituar uma noção-chave
comum a várias tendências do pensamento político e de mostrar como aspectos
destas perspectivas poderiam, e na verdade deveriam, ser integrados em uma
posição alternativa.” (HELD, 1997, p. 242).
O conceito-chave do modelo de Held é o que ele denomina de princípio da
autonomia, o qual seria o ponto de união entre as várias tradições do pensamento
democrático. Este princípio conota sobretudo a capacidade dos seres humanos da
razão auto-consciente, de sua capacidade de julgar, de deliberar e de fazer escolhas
racionais entre alternativas diferentes. A partir deste princípio, os indivíduos
deveriam ser livres e iguais na determinação das condições de suas próprias vidas;
ou seja, “eles deveriam gozar de direitos iguais (e, conseqüentemente de obrigações
iguais) para especificar a estrutura que gera e limita as oportunidades disponíveis
para eles, na medida em que não definam esta estrutura de modo a negar os
direitos de outros.” (HELD, 1997, p. 245).
Para Held, a concretização do princípio da autonomia só pode ser efetuada
com a adoção de um enfoque eclético, valendo-se de prescrições tanto do marxismo
como do liberalismo. Neste sentido, “uma maior participação política deve ter lugar
dentro de uma estrutura legal que proteja e alimente a atuação do princípio da
autonomia. O princípio da autonomia deve ter prioridade sobre qualquer objetivo de
criar participação ilimitada ou não circunscrita” (idem, p. 253).
Diante disso, salienta o autor, deve-se considerar a necessidade de atribuir
importância fundamental a determinados princípios liberais como uma estrutura
impessoal de poder público, uma constituição para garantir e proteger direitos e de
uma diversidade de centros de poder dentro e fora do Estado, de mecanismos para
promover a competição e o debate entre plataformas políticas alternativas. Isso tudo,

entre outras coisas, significa uma confirmação da noção liberal fundamental de que
a separação do Estado da sociedade civil deve ser um aspecto central de qualquer
ordem política democrática. E daí, também deriva a importância de instituições
estatais centralizadas para exercer a legislação, impor direitos, promulgar e
implementar políticas “instituições eleitorais representativas, incluindo o sistema
parlamentar e de partidos concorrentes rrentes, são um elemento inescapável para
autorizar e coordenar estas atividades.” (idem, p. 254).
Para a concretização do princípio da autonomia precisa existir um processo
dual de democratização, preocupada, por um lado, com a reforma do poder do
Estado e, por outro, com a reestruturação da sociedade civil.
“O

princípio

da

autonomia

só

pode

ser

concretizado

através

do

reconhecimento da indispensabilidade de um processo de „dupla democratização‟: a
transformação interdependente tanto do Estado quanto da sociedade civil. Um tal
processo deve ter como premissas a aceitação do princípio de que a divisão entre o
Estado e a sociedade civil é um aspecto central da vida democrática e a noção de
que o poder de tomar decisões deve ser livre das desigualdades e restrições
impostas pela apropriação privada do capital. Mas, é claro, reconhecer a importância
destas duas posições equivale a reconhecer a necessidade de retraçar, de forma
substancial, suas conotações tradicionais” (HELD, 1997, p. 255).
Este duplo processo de democratização, que permite maior participação das
massas no processo político, traz uma questão que permeia toda a tradição da
democracia participativa, ou seja, a contradição entre expansão (radicalização) da
democracia e o aumento de poder do Estado e de sua burocracia.
Isto, segundo Held (1997) traz à tona a necessidade de se explorarem os
meios de como a soberania do parlamento pode ser estabelecida sobre o Estado e
de como a soberania da sociedade pode ser estabelecida sobre o parlamento. E aí
novamente cai-se num círculo vicioso, pois “Sem uma sociedade civil segura e
independente, o princípio da autonomia não pode ser concretizado. Mas sem um
Estado democrático, comprometido em proporcionar rígidas medidas redistributivas,
entre outras coisas, a democratização da sociedade civil tem poucas chances de
sucesso.” (Idem, p. 260).

A ideia de dupla democratização seria, então, a solução possível, tendo como
fundamento os movimentos já presentes no interior da sociedade, que lutam por
mais participação, melhor qualidade de vida, pela não dominação pelo sexo, etc.
A análise aqui realizada permite visualizar como David Held (1997), um dos
expoentes da teoria democrática contemporânea, vem dando respostas a estas
questões apresentando uma posição que tenta captar a complexidade do fenômeno
em toda a sua amplitude. As considerações aqui expostas auxiliam a compreender a
gestão escolar como um fenômeno político, essencialmente, que opera nas relações
de poder que têm lugar na escola (e a partir dela). Remetida essa discussão sobre
democracia e cidadania para o interior das instituições escolares, é possível inferir
que a construção de mecanismos democráticos em seu interior segue limites
estabelecidos pelas relações de poder que permeiam a sociedade. Dessa forma,
discutir mecanismos participativos na escola faz-se necessário refletir sobre a
questão do poder. Sobre o assunto, Paro afirma:
Quando uso este termo, estou preocupado, no limite, com a
participação nas decisões. Isto não elimina, obviamente, a
participação na execução; mas também, não a tem como fim, e sim
como meio, quando necessário, para a participação propriamente
dita, que é a partilha do poder, a participação na tomada de
decisões. (PARO, 1997, p. 16)

Vinhaes Gracindo (1995) define a administração democrática como aquela
capaz de desenvolver processos e objetivos na delimitação de suas políticas, na
elaboração de seus planejamentos e no desenvolvimento de sua gestão, fazendo-se
necessário o exercício de práticas construtivas dessa gestão no sistema
educacional. De acordo com a autora, essas práticas devem envolver: a escolha de
dirigentes pela comunidade escolar e local; a forma colegiada e descentralizada de
administração; a relação entre a escola e a comunidade com a decorrente
participação popular; a liberdade propiciada aos estudantes e aos professores para
a organização de associações e grupos representativos.
Em decorrência desse entendimento, a questão da participação situa-se como
um dos eixos fundamentais da reflexão apresentada. Parte-se do entendimento de
que ela é condição sine qua non na construção da gestão democrática nas unidades
escolares. Bobbio (1987) bem expressa seu significado ao estendê-la do campo da
sociedade política ao campo da sociedade civil. A gestão democrática, as

deliberações coletivas devem ser tomadas por representantes governamentais e das
organizações da sociedade civil em proporções definidas pelos estatutos e
regimentos internos de cada política que esteja sendo definida e/ou implementada,
atribuindo um caráter institucional aos referidos órgãos. Todavia, a forma de escolha
e nomeação desses representantes deve assumir um caráter democrático.
Discutindo sobre a concepção mínima de democracia e suas implicações para o
processo de tomada de decisão, o autor argumenta que:
[...] mesmo para uma definição mínima de democracia, como
é a que aceito, não bastam nem a atribuição a um elevado número
de cidadãos do direito de participar direta ou indiretamente da
tomada de decisões coletivas, nem a existência de regras de
procedimento como a da maioria (ou, no limite, da unanimidade). É
indispensável uma terceira condição: é preciso que aqueles que são
chamados a decidir ou eleger os que deverão decidir sejam
colocados diante de alternativas reais e postos em condição de
poder escolher entre uma e outra. Para que se realize esta condição
é necessário que os chamados a decidir sejam garantidos os assim
denominados direitos de liberdade, de opinião, de expressão das
próprias opiniões, de reunião, de associação etc . (BOBBIO, 2000, p.
32).

Dessa forma, o ideal democrático só poderá ser vislumbrado quando a gestão
da escola for realizada pelos próprios representantes da comunidade escolar. Nos
últimos anos os estudos acadêmicos, as políticas públicas, as documentações
oficiais

-

leis,

decretos,

resoluções,

portarias,

pareceres,

recomendações,

parâmetros - concebem a participação desses segmentos como estratégia central da
melhoria da qualidade do ensino, entendendo que a questão do pertencimento
gerado por ela cria e consolida o envolvimento e o compromisso dos educadores e
demais segmentos da comunidade escolar com o projeto político-pedagógico que
deve estar em construção permanente e com a problemática da eleição de diretores.
Hoje a participação é considerada como uma importante estratégia política
tanto pelos setores progressistas como por aqueles setores tradicionalmente
contrários ao avanço das forças populares, ao reconhecimento da igualdade de
direitos, inclusive o direito relativo à educação para todos.
É importante frisar que há diferentes formas, sentidos e significados que
podem ser atribuídos ao ideal de “participação”. Conforme escreve Popkewitz
(1997), em sua análise sobre as reformas educacionais, a retórica da participação,
em muitos casos, substitui as práticas de participação democrática. Isso é possível

por meio da redefinição estreita da noção de democracia, na qual a participação de
diferentes

atores

envolvidos

consiste

em

aplicar

as

regulamentações

e

interpretações administrativas que parecem surgir de ninguém, mas que têm sua
elaboração centralizada no governo ou em determinado setor da sociedade. São
utilizadas estratégias de controle, regulação e convencimento que acabam por
produzir o confinamento da democracia a uma prática que não questiona quem
delibera, mas sim, conforma-se com a aplicação e fiscalização das deliberações.
Quanto ao princípio da autonomia, mencionado no artigo 15 da atual LDB,
autores como Gutierrez & Catani (2000) enfatizam o caráter relativo e
interdependente desse princípio. A autonomia não dispensa relação e articulação
entre escolas, sistemas de ensino e poderes, tampouco é a liberdade e a direção
dada por apenas um segmento social. Assim, não se pretende a autonomia dos
professores, ou dos pais, ou dos estudantes. A autonomia é sempre de um coletivo,
a comunidade escolar, e para ser legítima e legitimada depende que este coletivo
reconheça sua identidade em um todo mais amplo e diverso que, por sua vez, o
reconhecerá como parte de si. A autonomia, portanto, se edifica na confluência, na
negociação de várias lógicas e interesses; acontece em um campo de forças no qual
se confrontam e equilibram diferentes poderes de influência, internos e externos. Por
isso, a autonomia de uma escola, a gestão democrática da escola, devem ser
cuidadosamente trabalhadas, para não camuflar autoritarismos, nem fomentar
processos de desarticulação e voluntarismos.
É preciso deixar claro que a autonomia é sempre relacional, tanto do ponto
vista do aparato legal, como do social, e não possui valor em si mesma, no caso das
escolas públicas, teria a ver com sua autodeterminação, como capacidade para
decidir sobre problemas administrativos, financeiros, pedagógicos, em decorrência
de competências delegadas pelo Estado para a gestão da Escola. Portanto, em
relação aos órgãos superiores do Sistema; de outro lado, os direitos de cidadania
(advindos dos pais dos alunos, da comunidade, etc.) e dos órgãos corporativos dos
professores (direitos profissionais), de raiz social, construída pelos próprios sujeitos
escolares, em suas práticas cotidianas, em defesa de seus interesses e
necessidades coletivas, ou mesmo individuais. (BARROSO, 2001).
Em sua dimensão social, a autonomia tem um cunho ético e político, pois o
que se desenvolve na escola deve servir, em tese, para a formação educativa

cidadã, em benefício da sociedade numa determinada direção, o que remete à
democratização das relações de poder e melhoria das condições de vida da
população. Na direção de se construir um processo de autonomia que considere os
diferentes sujeitos da escola, ressalta Barroso (2001, p. 4):
Se queremos falar da autonomia da escola, não podemos falar em
abstrato, mas temos que falar das condições concretas que, numa
determinada escola, asseguram a capacidade de decisão e
execução das pessoas e dos seus órgãos de gestão, isto é, do seu
poder, competências, atribuições e recursos.

A mesma escola responsável pelo desenvolvimento da sensibilidade
democrática, espírito autônomo e humanista também deve se encarregar de moldar
o indivíduo para o mercado competitivo, construindo um padrão para o produto, o
que tem levado boa parte das escolas a se reorientarem por modelos gerenciais de
administração, que apresenta como fundamento básico o foco nos resultados.
Não se quer com isso afirmar que este autor resolveu todas as questões
pendentes da teoria política relacionada à democracia, mas sim, que ele fornece
algumas novas perspectivas a serem apropriadas na reflexão sobre temas tão atuais
na administração pública, como a reforma do Estado e a gestão democrática cujo
alcance vai além da noção de democracia representativa, incluindo também a
discussão sobre democracia direta e participativa.

Held (1997) tece críticas tanto ao liberalismo como ao marxismo, em face da
impossibilidade de ambos, de especificarem as condições de implementação do
princípio da autonomia, tarefa que considera vital, sugerindo que se pondere acerca
das condições para a participação dos cidadãos, nas decisões sobre questões que
sejam importantes para eles. Indicando que a democracia é um processo dual, que
implica tanto a transformação do Estado quanto da sociedade civil, Held (idem, p.
255) anota como premissas essenciais à vida democrática a “aceitação do princípio
da divisão entre o Estado e a sociedade civil e a noção de que o poder de tomar
decisões deve ser livre das desigualdades”.

Dessa forma, para que as pessoas sejam livres e iguais e gozem de direitos e
obrigações iguais, elas devem estar em uma posição que possam gozar de direitos
na prática.

A discussão sobre direitos encontra-se entrelaçada à questão da

cidadania. A cidadania se constitui num dos princípios fundamentais do Estado

Democrático de Direito no Brasil. Atualmente este conceito tem sido ampliado
passando a compreender um conjunto de liberdades e obrigações políticas, sociais e
econômicas asseguradas na Constituição de 1988. Hoje ser cidadão implica exercer
seu direito à vida, à liberdade, ao trabalho, à moradia, à educação, à saúde, ao
lazer, etc. A verdadeira democracia, aquela que implica o total respeito aos Direitos
Humanos, esta ainda bastante longe no Brasil. Ela existe apenas no papel. O
cidadão brasileiro na realidade usufrui de uma cidadania aparente
Thomas Marshall (1967) define a cidadania moderna como resultado de um
processo histórico que se iniciou no século XVIII, com os direitos civis, sendo
posteriormente ampliada pelos direitos políticos no século XIX e pelos direitos
sociais no século XX110. Afirma Marshall que a participação nas comunidades locais
e associações funcionais constitui fonte original dos direitos sociais, e a cidadania
tem sido uma instituição em desenvolvimento, mas o seu crescimento coincide com
o crescimento do capitalismo ao longo dos séculos XIX e XX. “O capitalismo é um
sistema não de igualdade, mas de desigualdade.” (MARSHALL, 1967, p. 63). A
desigualdade está, para ele, implícita no conceito de capitalismo, considerado a
partir de seus condicionantes econômico e social.
Para Marshall (1967), parece haver limites além dos quais a igualdade social
não pode chegar ou não ultrapassará, embora reconheça a tendência moderna em
direção a essa conquista. O autor considera que a igualdade de direitos existente na
lei é inconsistente com a desigualdade implícita no conceito de classe social do
sistema capitalista. Para ele a igualdade social básica da lei é contraditória à ideia
de competitividade, de livre mercado e concorrência, de individualismo, de
propriedade privada, de limitação do papel do estado, princípios presentes no
capitalismo.
Segundo Marshall (1967), cidadania é um status concedido àqueles que são
membros integrais de uma comunidade, possuem os mesmos direitos e obrigações
pertinentes ao status de cidadão. De acordo com o autor, “a cidadania não é alguma
coisa que nasce acabada, mas é sim, construída pela adição progressiva de novos
direitos àqueles já existentes.” (p.76).
A justiça social, como exteriorizada na lei, fundamenta a concepção de
igualdade, e de participação social, como direitos. A participação sociopolítica

pressupõe a existência de espaços públicos de convivência, em que muitas vezes o
conflito está presente, dada a divergência dos interesses e necessidades entre os
indivíduos.
Nesses casos, o grau de organização dos atores sociais, da identificação e
agrupamento dos interesses e dos recursos do poder, que esses atores dispõem, é
fundamental. Exige-se ai um aprendizado político, um amadurecimento político no
sentido de uma participação social qualitativa. Esta aprendizagem exige que os
indivíduos possam ter contato com os problemas políticos e sociais, com as
demandas comunitárias, colocando-as acima das reivindicações particulares. Fica
estabelecida uma identidade coletiva, em uma dinâmica que favoreça a formulação
de estratégias de negociação de direitos, pressupondo escolhas. A participação
permite a corresponsabilização na formulação de projetos coletivos, na proposição
de políticas públicas, que visem ao bem estar-social.
Sobre a necessidade de igualdade de direitos, Oliveira (2007) ressalta que no
caso específico do Brasil estamos longe de conseguir assegurar essas condições
mínimas para que os indivíduos possam participar de forma autônoma no âmbito da
sociedade civil, tampouco temos igualdade assegurada entre os municípios, a
despeito de formalmente reconhecidos como entes federados.
Segundo Dimenstein (1998) existe em nosso pais milhões de cidadãos de
papel. É preciso desvendar as engrenagens que produzem este tipo de cidadania,
Todos os cidadãos tem mais ou menos responsabilidade na produção de violência,
de desemprego, do êxodo rural que incha as cidades, do analfabetismo, da
mortalidade infantil. Nota-se a ausência de cidadania quando uma sociedade gera
um menino de rua. Ele e o sintoma mais agudo da crise social. Os pais são pobres e
não conseguem garantir a educação dos filhos. Eles vão continuar pobres, já que
não arrumam bons empregos

Pelas esquinas e praças estão
Desleixados e até maltrapilhos
Frutos espúrios da nossa nação
São rebentos, porém, não filhos
E eu queria somente lembrar
que milhões de crianças sem lar

Compartilham do mesmo sofrer
Já não sabem a quem recorrer...
(Pe. Zezinho, scj. Menores
abandonados,1998).

CAP 4 ENTRE A POSSIBILIDADE PRÁTICA E AS DIFICULDADES DA LEI.
Nesse capítulo serão tratados metodologicamente e através de uma estudo
etnográfico os aspectos práticos da aplicação do Estatuto, sob o olhar daqueles
diretamente ligados ao processo, um juiz da vara da infância, conselheiros tutelares
e professores e diretor de escola.
4.1 UM POUCO DE MINHA HISTÓRIA
O presente memorial tem como objetivo apresentar sucintamente minha
trajetória acadêmica até a presente data e expor em quais motivos repousam meu
interesse pela graduação de doutorado acadêmico.
Nasci aos 27 dias do mês de maio de 1984, primogênito de três irmãos.
Sempre fui muito incentivado pelos meus pais a estudar, e a graduação escolar
padrão já me consumia muita dedicação. Após a conclusão do segundo grau,
confesso que a o ramo jurídico como escolha para continuidade dos meus estudos
não era minha primeira opção. Não tinha certeza sobre minha área vocacional, e
qual curso escolher para profissionalizar-me. Após então alguns anos procurando
por uma vocação, resolvi experimentar o estudo da ciência do direito, baseando na
possibilidade de concursos públicos.
No ano de 2005 ingressei nas Faculdades Unificadas Doctum de Leopoldina e
iniciei então a caminhada em busca de graduação para a realização de concursos.
Foram muitos desafios, e já no ano de 2009 fui obrigado a interromper os estudos
para o curso de formação da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, instituição da
qual ainda pertenço, primeira a qual formei vínculo efetivo com o serviço público.
Tão logo empossado e em exercício, retornei aos estudos na Faculdade de
Direito de Ipatinga- FADIPA, local onde então conquistei o diploma de Bacharel em
Direito. Nesse contexto já havia despertado verdadeira paixão pelas ciências
jurídicas, e a busca pela excelência em conhecimento motivou-me a continuar
dedicando-me a graduações superiores.
Veio então o interesse pela pós graduação, efetivada na Faculdade Ítalo BrasileiraFIB e posteriormente pós graduação em nível strictu sensu pela Logos University Califórnia University.

Destaco aqui que o interesse pela temática apresentada vem muito antes do
período do mestrado. Começa desde os tempos da faculdade de Direito, anos nos
quais o debate com a temática da maioridade penal havia deveras acirrado no país
concomitantemente ao aumento da criminalidade atribuída ao menor. Entender os
dilemas dessa situação perante a contradição social a que essa população está
exposta é um projeto de vida.
Hoje, pautado na máxima “Eu não paro quando canso, eu só paro quando
termino”, sobra-me força e determinação para alcançar este novo degrau do
conhecimento, a graduação de título de Doutorado, razão pelo qual apresento o
presente trabalho.
Afinal; “ O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário”
Albert Einstein

4.2 TIPO DE PESQUISA
Trata-se de um pesquisa etnográfica, de cunho interpretativista e de natureza
participante porque sou também bacharel em Direito, participo diretamente

dos

acontecimentos da comunidade. De acordo com Telles (2012) a pesquisa
etnográfica

é

freqüentemente

utilizada

para

tentar

compreender

vários

comportamentos e relações de/entre grupos de pessoas (professores, alunos de
uma sala de aula, pais, funcionários e administradores de uma escola, conselheiros
tutelares etc.) dentro de um contexto social específico (escola, comunidade, família,
etc.). Seu propósito, assim é descrever e interpretar a cultura e o comportamento
cultural dessas pessoas e grupos. O pesquisador aqui deve estar ou se tornar
familiarizado com o contexto no qual realizará seu estudo, negociar com os
participantes o tempo que será exigido e determinar o grau de envolvimento que terá
com eles.

4.3 CENÁRIO DA PESQUISA

No município de IPABA.Minas Gerais, foram escolhidas uma Escola Estadual
de Ensino Fundamental, o CMDCA e o Conselho Tutelar da cidade.

4.4 SUJEITOS DA PESQUISA

Os sujeitos da pesquisa são as pessoas adequadas a fornecer informações
imprescindíveis para o desenvolvimento da pesquisa, no caso os professores de
ensino fundamental da referida escola, num total de 05 professores ,05 conselheiros
tutelares , um juiz responderam as questões.

4.5 MÈTODOS, TÉCNICAS, INSTRUMENTOS E COLETAS DE DADOS

De acordo com Telles, (2002) Método de Pesquisa é o conjunto de
procedimentos de coleta e análise de dados tomados pelo investigador para realizar
sua investigação. Já, Metodologia de Pesquisa diz respeito às visões de mundo, às
concepções teóricas e à concepção de verdade que fundamentam o método ou tal
conjunto de procedimentos. O método utilizado para a análise da pesquisa do
questionário foi a análise

de cunho interpretativista. Aqui o pesquisador produz

significados a partir das transcrições das gravações em áudio, dos diários e
questionários, onde primeiramente, o professor, realiza uma leitura geral dos dados.
Depois, segmenta o texto por temas, segundo os tópicos abordados pelo
entrevistado, fazendo as conexões necessárias entre a leitura e as impressões
deixadas pelo entrevistado e buscando conexões com o tema. Foram distribuídos
questionários semi-estruturados com questões, de natureza objetiva e de natureza
subjetiva e foi dado aos professores um período para respondê-los.

O saber acadêmico se empenha nas origens, evoluções e construções de
paradigmas e de acordo com Clandinin & Connelly (1995) estabelecem uma
distinção interessante para entender a relação entre conhecimento prático e prática
e entre teoria e conhecimento teórico. Conhecimento prático é o corpo de
convicções e significados, sejam eles conscientes ou inconscientes, que emergem
da experiência íntima, social e tradicional e são expressos pela prática (Clandinin &
Connelly, 1995, p.7). /pesquisador terá que utilizar sua capacidade de interpretação
dos números ou das qualidades dos dados. Isto é, deverá construir significados a

partir dos elementos informativos que ele coletará na escola, no conselho tutelar e
no CMDCA.

4.5.1. Perfil dos entrevistados (escola)

QUESTÂO

SUJEITO 01

SUJEITO 02

SUJEITO 03

SUJEITO 4

SUJEITO 5

SEXO

F

F

F

F

F

FORMAÇÃO

Ensino Médio

Graduação

Graduação

EspecializaçãoEspecialização

ACADÊMICA

MAIS
X

X

ELEVADA
ÁREA

Magistério
DE

Pedagogia

Pedagogia

Pedagogia

Pedagogia

TEMPO

Menos
DE
de 05

Mais de 10

Mais de 10

Mais de 10

Mais de 10

TRABALHO

NO
anos

anos

anos

anos

anos

FORMAÇÃO

SETOR
EDUCACIONAL
CURSOS
FEITOS

PACTO/PNAIC Graduação
NOS

ÚLTIMOS ANOS

Programação
em

Pedagogia e Pós
Letramento
Graduação

vários cursos

,
e

FAIXA ETÁRIA

42

46

45

35

28

FUNÇÃO NO

Professora

Professora

Diretora

Supervisora

Professora

SETOR
FEITOS
Apenas palestrasNão respondeuAdministração Planejamento Não
e
respondeu
NOS ÚLTIMOS
Coordenação
CURSOS

ANOS
Tabela 01

Fonte: Pesquisa de campo

Segundo avaliação da supervisão e direção da escola, os professores são
engajados, atuantes, dinâmicos e participativos nas propostas da escola e com boa
aceitação entre o alunado. Essa característica certamente é um fator importante
para o andamento do trabalho de qualquer instituição. A relação de animosidade
entre professor e aluno, destaca as relações de poder comuns no ambiente escolar
e que certamente são um ponto a favor da indisciplina que pode desencadear a
violência. São professores experientes e como visto acima com bastante tempo de
atuação.

A respeito da direção e da supervisão, os professores destacam que existe
uma relação de respeito e parceria na escola e o fato de ser uma cidade pequena ,
onde todos se conhecem, facilita o estreitamento de laços de cooperação e ajuda
mútua no ambiente escolar.
O perfil acadêmico do profissional da escola é que a maioria possui nível
superior e/ou especialização. Esse fator é deveras preponderante para o melhor
andamento do trabalho tanto educacional quanto de gestão escolar.Essas
características são de real importância pois deduz-se que a experiência e a
formação são elementos chave na resolução dos impasses e dos conflitos gerados
através da indisciplina e que encontram na escola seu maior espaço de
repercussão.Não há como repensar a indisciplina e a violência sem uma reflexão e
um questionamento acerca das crenças e das ações desenvolvidas no cotidiano
escolar que podem estar aprisionando o indivíduo sob o discurso ilusório da
educação para a autonomia. Só uma formação superior adequada pode trazer esse
tipo de reflexão.
Como afirma Pino (2004), ao não se levar em conta a existência dos
elementos mediadores nas relações surge os diversos dualismos epistemológicos e
psicológicos, com implicações diretas para as práticas pedagógicas. O medo e a
repressão não cabem mais nas escolas e o contraponto em insistir nesse tipo de
ação por parte do professor é incentivar a postura defensiva do aluno que
geralmente é de ataque.
De acordo com Içami Tiba (1996), é essencial à educação saber estabelecer
limites e valorizar a disciplina. E para isso, é necessária a presença de uma
autoridade saudável. O segredo que difere autoritarismo do comportamento de
autoridade está no respeito à auto estima. O aluno ao se sentir respeitado em suas
características sentem-se seguros e tomando consciência de seu papel de aluno,
sente-se também desafiado em sua aprendizagem e sente-se útil e capaz.Assim, um
caminho para se enfrentar a indisciplina seria através do reconhecimento dos alunos
como possíveis parceiros de uma jornada política que tem como meta a construção
de uma sociedade mais justa.O professor conduz o processo de ensino para que os
alunos usufruam, mais e melhor, desse processo desafiador de aquisição de
conceitos científicos e isso pode ser o diferencial na questão da indisciplina.

O professor por vezes está restrito a definições elaboradas de acordo com
fórmulas prontas, percebendo como desvalorizados o seu conhecimento ou seus
próprios pensamentos sobre as mesmas questões. Como se estes não tivessem
lugar, fossem proibidos. O que gera insegurança na prática docente. Mesmo diante
da expansão ocorrida com a educação no Brasil, grande parte da população, ainda
se encontra fora do contingente escolar, muitos cidadãos que ainda não dominam a
língua escrita e oral em seu sentido formal. Muito se discutiu e ao longo dos anos
sobre como criar mecanismos para um ensino eficiente, mas os resultados ainda são
números alarmantes.
Sugere-se então buscar formas de promover uma educação inclusiva por
meio da minimização dos efeitos perversos de uma sociedade hierarquizada.Ou
seja, trata-se do envolvimento de pessoas interessadas nas questões da escola, no
seu processo de tomada de decisões. No entanto, “não basta a tomada de decisões,
mas é preciso que elas sejam postas em prática para prover as melhores condições
de viabilização do processo de ensino/aprendizagem”(LIBÂNEO, 2001, p. 326).
4.5.2

- Entendimento dos pressupostos da lei

Entrevista com os

professores/diretor/coordenador
QUESTÃO

SUJEITO 1

1 Considera
a indisciplina
um problema
freqüente na
sua escola?
Explique

SUJEITO 2

SUJEITO 3

SUJEITO 4

SUJEITO 5

Sim.
A Sim. Pelo fato Sim. A falta
indisciplina
de que
o de respeito
associada
a professor
dos alunos
violência,
perdeu
a por
parte
drogas
na autonomia
dos
escola.
sobre
os professores
alunos

Com
certeza. O
índice
de
indisciplina
e violência
tem
aumentado
dia após dia

2 Há casos
de violência
na escola?

Muitos.
Sim
Presença de
alunos
que
porta
arma
branca e até
arma de fogo.

Muitos
casos

3.Considera
que
a
violência na
escola é hoje
um problema

Falta de limite
dentro
da
família
e
conseqüentem
ente
na

Sim, a falta
de interesse
pelo
aprendizado
tem
contribuído
muito com
o alimento
da
indisciplina
Há, mas
por termos
uma
clientela de
alunos nos
anos iniciais
ela não é
tão
alarmante
Sim. Falta
de estrutura
familiar, os
alunos
transmitem

Sim

Sim. O meio Considero.
Social em que O
o
individuo desrespeito
vivi, a falta de
investimento

Sim. Falta
de estrutura
familiar. Os
problemas
sociais em

de
larga
proporção?
Quais seriam
para você as
causas
dessa
violência?

escola
a
dificuldade de
respeitar
as
normas
e a
super proteção
do
sistemas
com leis que
só intensifica
os direitos e
nada
de
deveres

por parte do
poder publico
em relação à
seus
indivíduos

4. Conhece
o Estatuto da
Criança e do
Adolescente
? Considera
que
sua
promulgação
alterou
o
perfil
da
criança e do
adolescente
? Explique.

Sim. O aluno
conhece
e
sabe usufruir
desses “super
direitos”

Sim. De certa Sim. E não Um pouco.
forma
sim. alterou em Não posso
Mesmo
não nada
afirmar
sendo a olhos
vistos,
uma
vez
que
diminuiu
a
violência
contra
os
mesmos

5. Você é
contra ou a
favor
da
redução da
maioridade
penal?
Justifique

A favor e com
medidas
de
socialização e
trabalhos
educativos
eficientes

Sou a favor.
Os infratores
se valem da
idade
para
cometer
delitos,
mas
sabendo que
a lei também
tem que sofrer
modificações

6. Quais seriamQue
as a justiça Internato
alternativas paraaconteça
a
com Integral
violência
eficiência
atribuídas a essa
parcela da
população, caso a
maioridade penal
não seja
aprovada?

geral

na escola o
que vivencia
em casa

Sim.
Considero
elevou
a
preocupaçã
o da política
publica
sobre
os
menores

A favor. O
menor tem
que pagar
por
seus
crimes
cometidos

Sou contra. Contra, não
Por
que acredito que
temo
que punir
tratar
as resolveria
causas
desses
menores se
envolverem
no
mundo
do crime

Outras
Penalidade
s

Que o poder
publico
invista
em
qualidade
para
a
sociedade

Tabela 02

Gerar mais
esporte,
lazer,
investir mais
na família

Fonte: Pesquisa de Campo

A escola moderna nasceu no interior de um programa de socialização das
novas gerações, configurado a partir de uma relação social baseada na disciplina.
Seu projeto socializador ganhou corpo a partir do advento da idade moderna,quando
a organização dos estabelecimentos escolares institucionaliza uma ordem temporal
e espacial específica para a relação intergeracional.

Apesar das mudanças vividas pela escola na contemporaneidade, ainda
prevalece como uma de suas

marcas históricas

as práticas educativas

disciplinadoras, ligadas às relações de poder que lhes dão sustentação. Ao mesmo
tempo, nela coexistem as culturas de resistência juvenis, que em sua maior parte
expressam o gosto pela mudança. De tal modo, a experiência das novas gerações
com a escola não é simplesmente uma repetição dos modelos relacionais herdados
do passado, embora estes possam referenciar suas ações cotidianas nesse espaço
institucional.
Cada geração que adentra as portas da escola enfrenta questões específicas
que se ligam, em maior ou menor grau, às alternativas identificadas pelos seus
membros para o presente e o futuro, em meio ao contexto societário de pertença ou
de referência que alimenta as relações geracionais. Isso significa que cada membro
da nova geração tem de lidar com as relações de poder estabelecidas no cotidiano
escolar, em movimentos de aproximação e de distanciamento em relação às
exigências escolares. Sendo assim, os comportamentos de oposição juvenil podem
estar ligados às formas específicas que cada grupo encontra para resistir, para
responder aos padrões relacionais hegemônicos na escola e como forma de
expressar sua identidade, de chamar a atenção para as necessidades mais
significativas definidas pelos seus integrantes.
Alguns aspectos da educação precisam e devem ser mantidos, mas seu olhar
é para o futuro, pois estamos nela, vivemos dela e para ela, aspectos cotidianos da
escola

mostram-se

desafiantes

para

esse

professor

que

oscila

entre

o

comportamento tradicional e as novas práticas que lhe são cobradas. São momentos
como a indisciplina, em alguns casos congênita, que desafiam todo o cabedal de
conhecimento e comportamento do professor frente à necessidade ação e não
reação no contexto. Ela aparece como a expressão mais contundente da oposição
juvenil ao poder adulto no ambiente escolar, razão pela qual focalizamos os conflitos
professor-aluno por meio dos atos e falas dos adolescentes, no intuito de identificar
como eles entendem os seus comportamentos de oposição e a que ou a quem este
estaria relacionado
Isso porque a indisciplina, além do caráter do mau comportamento, pode
estar trazendo como mensagem direta ao professor que: suas aulas são
entediantes, seu contexto está ultrapassado, suas informações são desatualizadas,

seu vocabulário está obsoleto e em linguagem coloquial ele não está antenado com
as necessidades do dia a dia do aluno. Isso gera no mestre uma perplexidade
porque no confronto disciplina X indisciplina surge o desrespeito nas relações, o
desafio entre os saberes, a provável violência que, por vezes, vai até agressão física
e logicamente esse enfrentamento nas relações vai diretamente atingir o
aprendizado e rendimento escolar.
Dentro da visão de Foucault (1994), nenhum significado seria mais propício
para a palavra disciplina quanto o seu respectivo “aquele que segue”, oriundo da
palavra discípulo. Além do seguir externo, a um líder, ídolo, existe o seguir interno
que é autodisciplina que enfoca o comedimento próprio do indivíduo. A disciplina
assim, é um hábito interno que facilita a cada pessoa o cumprimento de suas
obrigações, é um autodomínio, é a capacidade de utilizar a liberdade pessoal, isto é,
a possibilidade de atuar livremente, superando os condicionamentos internos e
externos que se apresentam na vida cotidiana .
Observa-se então, que a disciplina é comportamento condicionado e
condicionante, um comportamento autônomo, escolhido pelo indivíduo que, sendo
autônomo, escolhe seguir seus princípios e valores pessoais. Quando dizemos aqui
escolhido, entenda-se que ninguém nasce disciplinado, aprende a ser disciplinado.
Esse seria o ideal de disciplina, enquanto escolha. Porém, percebe-se a sua
amplitude quando a vemos como “castigo” na religião e como “qualidade e conduta”
no militarismo. No convívio social, seja ele de que forma for, familiar, institucional,
ela toma essa outra dimensão.
Segundo Foucault (1994), disciplina agora, é conceituada como “uma forma
de dominação e de exercício de poder nos espaços sociais menores, cuja
organização não é garantida, no seu cotidiano, pelas leis maiores. Ela permite,
portanto, nestes locais, o controle do corpo e da alma, isto é, do comportamento
integral dos que neles se encontram e lhes impõe uma relação de docilidade e
utilidade. A escola é um desses espaços, onde a indisciplina é considerada como um
dos principais entraves ao processo educativo, fato que se destaca na maioria das
instituições de ensino, sendo um fenômeno considerado mundial. Esta dificuldade se
constitui em motivo de preocupação para instituições escolares, profissionais da
educação, de um modo geral, e os pais que de certa forma parecem assistir atônitos
o desenrolar de questões não resolvidas no ambiente doméstico.

A palavra disciplina, apesar de seu sentido polissêmico, não tem a ver com
comportamento homogêneo ou estereótipos de comportamento. Tem mais a ver
com uma conduta que vislumbre a facilitação da aprendizagem. Conhecer as
concepções de autoridade e hierarquia que fundamentam a prática de uma escola
será essencial para compreender as formas de participação compartilhada que lá se
engendram. Assim, importante entender o conceito de Arendt de que a autoridade
exclui a utilização de meios externos de coerção: onde a força é usada, a autoridade
em si fracassou, para elucidar a diferença desta para as demais formas de poder.
Assim, para que haja autoridade, é necessário um reconhecimento da sua
legitimidade pelas partes envolvidas (ARENDT, 1972).
A realidade brasileira, porém, mostra que a tendência centralizadora,
autoritária, coercitiva ainda é muito forte na cultura da escola e do sistema
educacional como um todo. A participação, no seu sentido pleno, ainda não constitui
prática comum no cotidiano. As iniciativas em termos de formação para debelar esse
quadro resvalam em outras estruturas autoritárias e punitivas e coercitivas que dão o
tom daquilo que é a cultura brasileira de educação, trabalho e mesmo de
democracia. Nesse sentido, Ortega (2002) ressalta a necessidade da prevenção de
atos de indisciplina e condições de violência por meio do aperfeiçoamento das
condições de convivência. Esse processo implica a mobilização de muitas
motivações. A escola como espaço onde ,motivações e mobilizações convergem
precisa estar atenta para que a violência não tome lugar da indisciplina no convívio
escolar.
Os professores admitem a violencia aqui tratam os fatos ocorridos como
situações normais à convivência em grupos em sua maioria. Há uma certa
banalização da violência, quando os casos são tratados como comuns, e normais.
Entende-se que a prática educacional deve ser emancipadora e deve funcionar de
modo a que se possa produzir contextos nos quais o professor possa adquirir
instrumentos e desenvolver a prática da reflexão e o desenvolvimento de ações
voltadas para a melhoria de seu trabalho pedagógico em sala de aula, sendo assim
nenhuma situação que ponha em risco integridades físicas, psicológicas devem ser
tratadas de forma banal. Para compreender os aspectos da indisciplina não há que
se buscarem as causas apenas nos alunos, mas lembrando o que Vygostky (1978)
já afirma lá atrás um comportamento desencadeado pelas relações, na interação do
indivíduo com o meio. A escola é apenas uma parte desse aspecto.

Dessa forma, não há que se atribuir ao adolescente enquanto ser individual a
responsabilidade total da situação. Tampouco a esse ou aquele fator de forma
isolada. O que se vê é uma deficiência nas relações institucionais que envolvem
fatores de ordem teórica, metodológica, afetiva, mas também concepções que
norteiam a escola, condições de trabalho, oportunidades de trocar experiências com
os colegas ou outras pessoas envolvidas, de refletir sobre o projeto pedagógico,
discutir novas propostas de intervenção, entre outras situações.
De acordo com Abromovay (2011) para entender o fenômeno da violência nas
escolas, é preciso levar em conta fatores externos e internos à instituição de ensino.
No aspecto externo, influem as questões de gênero, as relações raciais, os meios de
comunicação e o espaço social no qual a escola está inserida. Entre os fatores
internos, deve-se levar em consideração a idade e a série ou o nível de escolaridade
dos estudantes, as regras e a disciplina dos projetos pedagógicos das escolas,
assim como o impacto do sistema de punições e o comportamento dos professores
em relação aos alunos (e vice-versa) e a prática educacional em geral.
Há ainda que se considerar os diversos tipos de violência pois esse conceito
é também híbrido. Por exemplo, para o especialista Bernard Charlot o conceito,
classificando-o em três níveis: violência (que inclui golpes, ferimentos, roubos,
crimes e vandalismos, e sexual), incivilidades (humilhações, palavras grosseiras e
falta de respeito) e violência simbólica ou institucional compreendida, entre outras
coisas, como desprazer no ensino, por parte dos alunos e negação da identidade e
da satisfação profissional, por parte dos professores. Os termos para indicar a
violência também variam de um país para outro. Nos Estados Unidos, diversas
pesquisas usam delinqüência juvenil. Na Inglaterra, alguns autores defendem que o
termo violência na escola só seja empregado no caso de conflito entre estudantes e
professores ou em relação a atividades que causem suspensão, atos disciplinares e
prisão. Apesar das diferenças entre os países, há um consenso quanto ao fato de
que não apenas a violência física merece atenção. Outros tipos de violência podem
ser traumáticos e graves.
Ainda que violência escolar que por vezes inicia na indisciplina. De acordo
com Vasconcelos (1997, p.

252), a indisciplina é um problema que atinge muitos

países e não apenas o Brasil. Exemplos de que a indisciplina é um problema
mundial podem ser observados em outros países como na França, onde as gangues

estudantis batem nos professores; nas escolas públicas norte-americanas
acontecem elevado número de mortes por violência, consequência da indisciplina;
na rígida disciplina japonesa que ocasiona suicídios e também a falta de criatividade.
Isso comprova que a indisciplina é um assunto de amplitude e complexidade que
ultrapassa

os

limites

territoriais

e

sociais

de

nações

desenvolvidas

e

subdesenvolvidas, como é o caso do Brasil. Ainda para o autor,
As questões indisciplinares têm ocupado um espaço cada vez maior
no cotidiano escolar do país e a grande insatisfação decorrente
dessas questões tem constituído em causa de abandono e de
doenças, principalmente nervosas, do quadro do magistério. As
reclamações dos professores, atualmente partindo até mesmo dos
professores da pré-escola, é uma tendência que ainda não é
generalizada, porém é preocupante e merece nossa reflexão e
discussão, uma vez que é causa de repetência, evasão escolar e
também constitui conseqüência de fracasso do planejamento inicial
do professor e da escola, além do fato preocupante de tornar a
escola local antes de promoção e autonomia, como um local de
violência, fracasso e palco do medo (VASCONCELOS, 1997, p. 252).

Para Mabilon-Bonfils (2005, p.53), ao falar dessa experiência na França,as
recentes

transformações

da

escola

são

estruturais,

podem

também

ser

responsabilizadas por essa questão e a lista de mudanças é vasta: a massificação
escolar, a heterogeneidade crescente dos métodos de inserção dos alunos, as
modificações no recrutamento dos professores, a feminização da profissão, a
inserção crescente de um relatório instrumental ao conhecimento, a crueldade doce
da esfera comercial na escola e a notável insuficiência das políticas de educação.
Esses são alguns dos fermentos da atual onda de indisciplina que assola
nossas escolas.Somados a esses fatores, percebe-se também que o número de
famílias gerenciadas por mães e avós e que perdem o apoio do pais (do masculino)
é grande. Isso numa sociedade hierárquica e altamente machista pode significar a
perda da representação de autoridade. É costume culpar a família, nessas situações
mas entende-se que há um contexto por trás de toda essa situação que gera a
indisciplina. E isso também gira em torno da questão limite. Os filhos que são
acompanhados pelos pais na escola são aqueles que geralmente são mais
centrados, menos indisciplinados e consequentemente menos violentos.
Carvalho (2004) aponta que parecem existir algumas condições favoráveis
para que os pais participem efetivamente da vida escolar de seus filhos. Não são

todas as famílias que conseguem acompanhar seus filhos diariamente na vida
escolar. Há, portanto, um modelo de família particular, que em sua maioria conta
com um responsável, comumente a mãe, que com algum tempo livre e com o
mínimo de conhecimento se disponha no processo de educar junto com a escola.
Este modelo, porém, não se encaixa nas características da maioria das famílias
pobres, trabalhadoras, de periferia urbana e que vivem em condições adversas de
vida. Entretanto, como a família pode ser compreendida como uma instituição com
diferentes configurações, não existe um padrão de família pobre ou de classe média,
cada uma tem suas necessidades e se organiza conforme seus interesses, crenças,
necessidades e valores.
Apesar de não ser obrigatoriedade ao professor conhecer esse instrumento,
nos dias atuais em que a indisciplina e a violência tem sido problemas cotidianos na
sala de aula. A colocação de limites faz parte da educação de uma criança, do
processo civilizador, uma vez que ela convive com outras pessoas, dentro de uma
sociedade. É notável a existência de crianças e jovens carentes de limites na
contemporaneidade. Facilmente assistimos a falta de respeito com o outro, uma falta
de limite no convívio com os demais, e desrespeito a todo tipo de regras, incluindo
as simples – como uma fila, por exemplo (LA TAILLE, 2002).
O psicólogo Yves de La Taille (1996) entende que:
"Limite" é uma palavra que tem voltado à tona ultimamente. É
empregada com frequência de forma queixosa: “Essa criança não
tem limites!", ou então, com um quê de autoritarismo "É preciso
impor limites!" ou ainda como crítica à família do vizinho ou dos
alunos; "Esses pais não colocam limites!". A obediência, o respeito, a
disciplina, a retidão moral, a cidadania, enfim, tudo parece estar
associado a essa metáfora(LA TAILLE,1996, p. 7).

A colocação de limites faz parte da educação de uma criança, do processo
civilizador, uma vez que ela convive com outras pessoas, dentro de uma sociedade.
É

notável

a

existência

de

crianças

e

jovens

carentes

de

limites

na

contemporaneidade. Facilmente assistimos a falta de respeito com o outro, uma falta
de limite no convívio com os demais, e desrespeito a todo tipo de regras, incluindo
as simples – como uma fila, por exemplo (LA TAILLE, 2002).
A indisciplina oriunda da falta de limites desemboca na escola, mas de acordo
com Aquino (1996), a tarefa de educar, não é responsabilidade da escola, é tarefa

da família, ao docente cabe repassar seus conhecimentos acumulados. Afirma que a
solução pode estar na forma da relação entre professor e aluno, ou seja, a forma
que suas relações e vínculos se estabelecem, aponta também que a solução pode
estar no desenvolvimento do resgate da moralidade discente por meio da relação
com o conhecimento e que esse conhecimento deve ser construído socialmente,
sem rigidez ou autoridade.
Certamente ajudaria na prática do professor se ele tivesse acesso e
conhecimento do Estatuto e mesmo pudesse a escola disponibilizar ocasiões de
estudo para tal. Afinal faz parte da prática pedagógica lidar com a clientela protegida
pelo mesmo.
Quando inquiridos a respeito do funcionamento do estatuto os sujeitos
respondem que a desestruturação das instituições sociais, onde as famílias
notadamente se enfraquecem pouco se reúnem e são substituídos os diálogos pelos
meios de comunicação os pelas mídias sociais, facilitou a inversão de papéis
família/escola, o próprio enfraquecimento da família enquanto agente educador e
mesmo regulador das crianças para esse autor é fator preponderante para a que a
indisciplina aconteça. Crianças cada dia mais sós, famílias mais ausentes têm sido
cruciais para a realização e o sucesso da atividade escolar.
Ocorre aqui também uma troca de farpas entre família e escola, cada uma
delegando a outra a responsabilidade pela situação.É constante nesse ínterim a
acusação mútua de incompetência, abandono intelectual, abandono de incapaz,
entre outros. Para o psicólogo Yves de La Taille (1996), não é possível estabelecer
hierarquia. Ambas as instituições são fundamentais para a educação moral e a
formação

ética.

Logo,

devem

trabalhar

em

cooperação,

completando-se

mutuamente. Tania Zagury (1996), afirma que quando se educa deve-se assumir a
responsabilidade de estabelecer limites e, muitas vezes, ocorre uma grande
dificuldade pela ausência de um sistema único e acabado de valores. Assim,
considera que os limites são essenciais em todas as instâncias. Mesmo os animais
precisam deles.
Quando inquiridos se são contra ou a favor da redução da maioridade penal ,
03 professores assumem que são a favor e dois se dizem contra embora não sejam
muito incisivos em sua justificativa. Isso reflete o dilema em que se encontra a

sociedade brasileira em relação a esse tema, ainda mais para aqueles que sãoa
deptos da educação enquanto caminho para o enfrentamento dessa condição.
A redução das práticas infracionais na adolescência passa necessariamente
pelo

enfrentamento

das

desigualdades

sociais

e,

especialmente,

pela

implementação de políticas públicas que estejam em acordo à legislação já
implemetentada. Com base na deliberação do Conanda (Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e Adolescente) seria necessário um Conselho Tutelar a cada 100
habitantes, para atender a demanda que se apresenta no país.
Se for observar pelo ponto de vista dos Direitos Humanos e respaldados
pelas organizações internacionais a redução da idade penal trata-se de medida
inconstitucional e que submete adolescentes ao sistema penal dos adultos,
contrariando tratados internacionais firmados pelo Brasil e as orientações do Comitê
Internacional sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas.

A pobreza e a

carência afetiva por si só não produzem criminosos. Mas a falta de estrutura familiar,
de educação, a exposição maior à violência nas periferias e a falta de políticas
públicas para esses jovens os tornam muito mais suscetíveis a cometer pequenos
crimes.
Quando perguntado quais seriam as alternativas para a violência atribuídas a
essa parcela da população, caso a maioridade penal não seja aprovada, percebe-se
que as respostas demonstram incertezas quanto a uma resolução e decisão, todos
com respostas evasivas e sem sustentação metodológica ou teórica.
Reflete-se aqui que a cada crime brutal cometido por um adolescente,
discute-se os efeitos da violência, mas não as suas causas. Discute-se como
reprimir, não como prevenir. Ou seja, as reais causas do problema são camufladas e
pune-se por antecipação o suposto culpado. Quando analisados a fundo, e com
comprovação de várias pesquisas nas áreas social e educacional apontam que no
Brasil a violência está profundamente ligada a questões como: desigualdade social
(diferente de pobreza!), exclusão social, impunidade (as leis existentes não são
cumpridas, independentemente de serem “leves” ou “pesadas”), falhas na educação
familiar e/ou escolar principalmente no que diz respeito à chamada educação em
valores ou comportamento ético, e, finalmente, certos processos culturais
exacerbados em nossa sociedade como individualismo, consumismo e cultura do
prazer.

Na maioria das situações, esses jovens são oriundos de lares desfeitos, onde
a mãe é chefe do lar, tendo que atuar como cuidadora e provedora. Certamente uma
das funções acaba sendo penalizada. Em linhas gerais, o adolescente infrator é de
baixa renda, tem muitos irmãos e os pais dificilmente conseguem sustentar e dar a
educação ideal a todos (longe disso). Isso sem contar quando o jovem é
abandonado pelos pais, quando um deles ou ambos faleceram, quando a criança
nem chega a conhecer o pai, entre outras complicações.
4.5.3 Perfil dos entrevistados Conselheiros tutelares

SUJEITO 01

SUJEITO 02

SUJEITO 03

SUJEITO 4

SUJEITO 5

SEXO

F

F

F

F

M

FAIXA ETÁRIA

33

21

Não respondeu 44

FORMAÇÃO

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio Ensino Médio

Ensino
DE
Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio Ensino Médio

TEMPO

Menos
DE
de 05

Entre 5 e 10

Menos de 5

Entre 05 e 10 Entre 5 e 10

TRABALHO

NO
anos

anos

anos

anos

52

ACADÊMICA
MAIS ELEVADA
ÁREA
FORMAÇÃO

anos

SETOR
EDUCACIONAL

Tabela 03

Fonte: Pesquisa de campo

A faixa etária dos conselheiros acontece como disposto na lei, acima dos 21
anos de idade. Dois com mais de 40 anos. O sexo feminino é predominante aqui
sendo 04 mulheres e apenas 01 homem. Pode-se afirmar que na maioria dos
municípios as mulheres são predominantemente a maioria eleita para o serviço de
conselheiro. Levantamento feito pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República mostra que 71,5% dos candidatos a conselheiro tutelar são mulheres,
mais da metade têm entre 21 e 34 anos e 22,5% e curso superior. Essa não é a
realidade da maioria dos municípios de Minas Gerais., a exemplo de Ipaba.
De acordo com Cisi (2014) o sentimento maternal é o principal fato que leva
as mulheres a serem maioria entre os candidatos.“O conselheiro tutelar sempre

encontra situações complexas para resolver e acredito que a mulher tem um instinto
de proteção maior e uma sensibilidade mais aguçada para saber como encaminhar
uma criança ou jovem em situação de risco.” Continua afirmando que “A mulher está
ocupando espaço cada vez mais em postos importantes. Com seu caráter
conciliador,

ela consegue ser esposa,

mãe e orientadora.

Todas essas

características são importantes no momento de resolver um conflito e garantir um
encaminhamento correto para a família”. Como muitos casos que chegam aos
conselhos tem a ver com a questão do abuso sexual predominantemente de
meninas, a mulher , seja ela a mãe ou a própria abusada,sente-se mais à vontade
frente à outra mulher.
Como visto na pesquisa todos os conselheiros possuem o requisito mínimo de
formação que é o ensino médio completo. O art. 133 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, assim estabelece que 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;
A maioria possui tempo de experiência de no mínimo 5 anos o que supõe
serem de primeiro ou segundo mandato enquanto conselheiros. A legislação impõe
que a idade mínima do conselheiro seja de 21 anos. Ipaba, assim como a maioria
dos municípios brasileiros, estabeleceu, por intermédio de lei municipal, requisitos
outros, complementares aos estabelecidos pelo Estatuto. Entre os quais o
dispositivo assinalando que era necessário que os conselheiros possuíssem, no
mínimo, experiência com criança e adolescente ou em defesa da cidadania, bem
como tivessem participado de algum curso ou similar com discussão específica
sobre criança e adolescente. Essa última medida foi estabelecida principalmente no
intuito de evitar que apenas os interesse pelo salário atraísse os prestadores desse
serviço.
De acordo com Cury (1991) a lei estabeleceu os requisitos mínimos, podendo
o legislador municipal ampliá-los para atender as peculiaridades locais". Os
requisitos apresentados são os mínimos exigidos, podendo a lei municipal ampliá-los
para atender as peculiaridades regionais, tais como experiência comprovada ou a

especialidade em trabalho com crianças e adolescentes, ou ter formação
universitária". Para fazer parte desta classe, o interessado, antes de preencher
qualquer pré requisito legal, deverá conter muita disposição para lidar com pessoas
das classes menos favorecidas e, em decorrência disso, se deparar com os
problemas encontrados principalmente (mas não estritamente) neste ambiente. Além
disso, o indivíduo deverá estar preparado para:
•

1º - Estar aberto para receber informações novas. Há que se ter paciência para
conseguir ouvir as pessoas que podem influenciar na solução caso.

•

2º - Compreender o que foi dito pelos sujeitos envolvidos no caso, fazer associações
e buscar as melhores saídas possíveis para os problemas.

•

3º - Estudar constantemente, haja vista que alguns conceitos neste meio mudam
constantemente.

•

4º - Acompanhar e encaminhar os casos.

Alguns municípios ao adaptarem a lei as suas realidade justificam que lei
federal preocupou-se, tão somente, em estabelecer requisitos mínimos de
admissibilidade à candidatura dos conselheiros tutelares. Assim pelo princípio da
municipalização contido no art. 88,I do ECA, fica a critério do Município suplementar
a norma citada, com fulcro no art. 30,II da CF, para ampliar esses requisitos,
adequando-se às peculiaridades locais." (Liberatti, 1993)
4.5.4

Entendimento dos pressupostos da lei – Entrevista com os

conselheiros tutelares.
QUESTÂO

SUJEITO 01

SUJEITO 02

SUJEITO 03

SUJEITO 4

1 Quais os cursosViolência
de

Violência

Violência

Capacitações Violência

atualização na área
Sexual

Sexual

contra
Sexual

criança criança
e

criança
e

cursos tem feito nos
contra
últimos anos?

contra
sobre

SUJEITO 5

políticas
Sexual

contra

públicas,
e
violência
criança

e

adolescentes

adolescentes adolescentes

sexual

contra
adolescentes

conceitos

conceitos
e

criança
e

conceitos
e

e

trabalhos em rede
trabalhos em rede
trabalhos em rede
adolescentes trabalhos
e

em

conceitos
e

fortalecimento

fortalecimento
em
fortalecimento
em
trabalho
em
em

rede

vínculos

vínculos

fortalecimento

vínculos

rede

em vínculos
2 Juntamente
com a CF o

Não. Pois o Não.
pois Não.
o
pois Não.
o pois o Não.
mo
pois
o
mesmo tem
mesmo
tem
mesmo
tem
ECA
tem
mesmo
tem
alterações

constantes

ECA
éo

alterações

alterações

alterações

alterações

constantes

constantes

constantes

constantes

seu maior referencial
de trabalho.
Considera que
conhece a fundo os
pressupostos do
ECA?

3

Sim. Pois é
com
bem claro em
os
seus artigos
da

Concorda

todos
pressupostos

Sim. Sendo Sim. Pois o ECA
Sim. Pois é
bem
claro
bem
claro
foi
criado
em
seus
em
seus
artigos
artigos
embasado
nas

ECA?

necessidades

da

criança

do

e

Sim. Pois é
bem claro
em
seus
artigos

adolescente
4 Acredita

Não, pois isso não
Não. Pois isso Não. Pois isso Não. Pois está Não. Pois isso

que a

envolve só o ECA,
não somente o envolve não só o
atribuída a

violência

mas sim toda rede
ECA, sim as

atribuída ao

de

menor é devida

publicas

ECA mais

envolve não só o

família e a missão
ECA, mais

políticas
políticas sociaistoda a rede de da sociedade sim toda a

a má

políticas

rede de

publicas

políticas

aplicação do

publicas

Estatuto? Justifique?
5
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durante

que
Sim
os

Sim

Sim

Sim

Sim

Deficiência

A deficiência

Mal funciona

A deficiência da

da rede

da rede

mento da

rede

25

anos de vigência
do Estatuto, a
violência

entre

menores

ficou

mais banal?
6
Quais
a A deficiência
principais
da rede
dificuldades
encontradas
por
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enquanto
conselheiro na
realização
do
trabalho
com
crianças
e
adolescentes?

rede
deficiência

e

a
das

políticas publicas

Na aplicação
pois a lei é
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bastante
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relação ao
7Acredita que
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A
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é
bastante
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Má
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Por não ser
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casos
específicos
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ele é bélico
em
seus
artigos

Não. Pois o
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para salvar
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crianças.

estão na lei ouna sua
aplicação? Explique.

8 Mudaria se

Não

pudesse alguma
disposição do
Estatuto? Justifique.

Tabela 4

Fonte: Pesquisa de Campo

A maioria dos conselheiros aqui diz que não conhece a fundo ou conhece
parcialmente. Para o tipo de trabalho realizado é inadmissível que isso ocorra. O
conselheiro tutelar. Entende-se aqui que ainda que o conselheiro possua cursos de
aperfeiçoamento em serviço, esses são ainda superficiais para o entendimento da
lei. Pressupõe-se que para fazê-lo há que se ter um mínimo de conhecimento
histórico,cultural, social para que o trabalho não seja um simples e mero
recolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco. Não que isso não
seja importante mas conhecer a amplitude do Direito requer uma formação que por
vezes o conselheiro não tem, principalmente porque apenas o conhecimento irá
subsidiar esse conselheiro ao enfrentamento aos problemas políticos gerados por
sua ação nos municípios. Como vimos no item anterior, o requisito do ensino
superior para os conselheiros já é uma realidade em muitos lugares do país. Não é o
caso da cidade de Ipaba.
Nos grandes centros a exemplo de Campo Grande no Mato Grosso, a eleição
para conselheiro tutelar tem o trâmite de uma eleição para o executivo e legislativo
municipal e entre seus candidatos estão uma maioria exerce profissões ligadas a
Justiça ou ao atendimento social, como Psicologia, Assistente Social e Direito .
De acordo com Laureano (2011) a problemática enfrentada pelos candidatos
ao Conselho Tutelar baseado na doutrina, irá mostrar que germina dentro desse
órgão um descaso com os direitos das crianças e dos adolescentes, pois o princípio

da proteção integral deve estar sempre em primeiro plano e não deixar que se
dissemine princípios individualistas que tirem a permanência, a autonomia e a não
jurisdicionalidade,

pois

a

intenção

é

mostrar

para

os

membros

das

comunidades que o Conselho Tutelar tem e deve ser a ferramenta do município
para proteger a infância e a juventude, não deixando-os hipossuficiêntes perante o
poder de manipulação dos partidos políticos. Prossegue ainda esse autor, afirmando
que o Conselho Tutelar tem sua importância, pois abarca o futuro de uma nação no
tocante da proteção das Crianças e dos Adolescentes em situação de risco, tanto
doméstico quanto social. Sua atividade merece ter uma relevância mais extensiva
em suas atividades sendo pelos veículos de comunicação - não apenas em períodos
de candidatura e eleição dos futuros conselheiros ,consolidando, dessa forma, sua
atuação e imagem junto às famílias brasileiras.
Os direitos humanos são universais e se aplicam a todos os homens e todas
as mulheres, como também são interdependentes e indivisíveis. Do direito à
alimentação sadia e à saúde, para uma criança, depende o seu direito à vida. Do
direito à educação, para crianças e adolescentes, depende o direito a um futuro
digno.
A sociedade, em geral, somente compreende e reconhece os direitos
humanos que estão atrelados aos direitos civis e políticos, legitimados por igualdade
perante a lei, liberdade de opinião e expressão, direito de ir e vir, direito à
participação na vida política. Mas, faz-se necessário compreender que os direitos
humanos abrangem outras dimensões: econômicas, sociais, culturais e ambientais,
que impelem muitas demandas e desafios para vários setores da sociedade.
Em tese, as crianças e adolescentes usufruem dos mesmos direitos que os d
emais cidadãos. Mas a discriminação por elas enfrentada é resultado de longo proce
sso de exclusão social que possui aportes históricos que explicam o processo de pre
conceito e negligência de direitos, fazendo com que várias estratégias político-gover
namentais sejam necessárias para minimizar a vulnerabilidade deste grupo de pesso
as.
Nesse percurso, o processo de construção dos direitos humanos das crianças
e adolescentes assim como de outros grupos em situação de vulnerabilidade e em s
ituação de discriminação, não começa com a legalidade dos direitos em textos e orie
ntações técnicas, mas com a legitimidade de ações de pessoas e grupos envolvidos

com a reivindicação dos direitos humanos; e, impulsionam as mudanças, as impleme
ntações da legislação. Essa é a essência da Cidadania
Na sociedade Pós-Moderna/Contemporânea, Cidadania fundamenta-se na
idéia de que cada pessoa é um sujeito de direitos. E, no caso das pessoas em
situação de risco social basear-se nessa idéia de cidadania significa que o indivíduo
não deve mais ser visto como alguém diferente das demais pessoas. A cidadania se
traduz em possibilitar a garantia dos direitos ouvindo suas necessidades e
promovendo o exercício dos direitos. A cidadania não é dada, mas construída a
partir da vivência cotidiana, participação e intervenção social.
A adoção de medidas que viabilizem a melhoria da qualidade de vida doas cri
anças e adolescentes tem laço estreito com o tipo de modelo que legitima as ações
de convivência e, por ventura, garantia de direitos. O modelo social considera que b
arreiras étnicas, físicas, sócio-econômicas e atitudinais criam obstáculos à participaç
ão e ao exercício da cidadania. E ao mesmo tempo o modelo social propõe uma ress
ignificação nas relações sociais e nas políticas voltadas às minorias, preconizando u
ma sociedade mais inclusiva. Eis as contradições da contemporaneidade capitalista
Partindo da premissa do modelo social como uma forma de revisão dos model
os de interação, podemos elencar que o processo de democratização elevou um pat
amar a respeito da relação binária exclusão/inclusão. O indivíduo não nasce excluíd
o, a exclusão ocorre ao longo de suas relações sociais, fundamentadas nas represe
ntações desses indivíduos. Portanto, a legitimidade da ação política somente se con
solida ao promover o bem público, e eliminando quaisquer condições que afastem o
indivíduo de ter acesso aos seus direitos. O foco das políticas públicas seria o de eli
minar as exclusões.
Em atenção ao processo de garantia da inclusão, a legislação é revisitada co
m frequência. Diante dessas considerações e resgatando o conceito de política com
o um conjunto coerente de princípios e propostas, constatamos a ausência de uma p
olítica nacional de Educacao Inclusiva,cujos elementos que poderiam compô-la enco
ntram-se diluídos e fragmentados em diversas políticas, o que contribui para a inexis
tência de precisão, coerência, clareza e continuidade em suas propostas.
Dotados dessa perspectiva, podemos afirmar que embora dotados de forte tra
dicionalismo na elaboração da legislação, os planos nacionais relativos à educação

geral evidenciam uma gradativa evolução ao contemplar os direitos à educação da c
riança e do adolescente. Um olhar mais efetivo das políticas públicas, aponta que é
no contexto da educação geral que devem estar presentes os princípios e as propost
as que definem a política de educação inclusiva, tendo em vista os problemas do fra
casso escolar, aponta para a reformulação do ensino atual.
Diante das relações e dos processos apresentados para a inclusão efetiva
das pessoas excluídas do contexto no caso os menores a legislação é o caminho
mais democrático possível. Nesse sentido, pontuo o documento primário a garantir
isso: a Constituição Federal de 1988, onde encontramos no art. 227, o entendimento
da absoluta prioridade:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão. (C.F, 1988)

Em um país que se respeita a Constituição, nada há mais a contestar.
Como já foi visto anteriormente e a falta de empenho da sociedade como um
todo para fazer com que a legislação funcione sem que haja esse quê de descaso e
impunidade que se atribui ao Estatuto, quando na verdade, o problema não está
nele, mas na sociedade que não o observa e o faz parecer ter caráter dúbio. Outra
questão aqui que se observa é que nenhum observa a respeito do estigma que a
utilização do termo menos traz para essas crianças.Os conselheiros , apesar de
suas respostass sucintas como um todo, se posicionam a favor do estatuto e
afirmam categoricamente que o problema está na sua aplicação.
De acordo com Dias (2011) uma das principais características da
estigmatização é contribuir para que o indivíduo atingido por ela não seja visto como
um ser humano completo, é provável que lhe seja negado o reconhecimento de uma
cidadania plena. Este processo ocorre quando indivíduos ou grupos são percebidos
como seres fora das fronteiras em que os valores morais, regras e considerações se
aplicam, sendo conferido a essas pessoas um tratamento subumano.
O adolescente em conflito com a lei possui uma identidade social marcada
pelo seu desvio, para aqueles que conhecem a sua trajetória. Além disso, possuem,

geralmente, atributos pessoais, como forma de andar, vestir e falar que caracterizam
sua origem social e são usualmente associados a uma série de estereótipos ligados
à marginalidade. Considerando que o estigma corresponde a um afastamento dos
padrões estéticos ou comportamentais socialmente legitimados, nas relações entre
os normais e os estigmatizados, os padrões da normalidade encontram-se
ameaçados.
A falta de suporte material e técnico é a queixa usual de todos os
conselheiros da cidade e também em um contexto mais amplo de país. Isso
contradiz todo o discurso de democracia e autonomia que essas instituições
carregam e precisam demonstrar no seu cotidiano. Remete-nos aqui o que discutiuse em capítulo anterior sobre o modelo de democracia sugerido por Held (1987)
parece perfeitamente compatível com os valores e estratégias inerentes a uma
sociedade verdadeiramente democrática, ou, como refere Coutinho (2000, p. 36),
com uma concepção democrática da democracia. Quando trabalha a idéia de
igualdade de condições, entretanto, Held sinaliza para uma concepção liberal de
igualdade. Conforme já anotado, a defesa de condições amplamente igualitárias,
para o autor, não implica a constante e incessante dedicação a condições iguais.
Como esclarece Held (1987, p. 267), com apoio em Pateman: Quão exatamente os
bens e serviços seriam distribuídos é uma questão que os próprios cidadãos teriam
de decidir, dentro da estrutura definida pelo princípio da autonomia.
Na medida em que os Conselhos Tutelares não possuem autonomia para
desenvolver os serviços atribuídos, a sociedade certamente ficará desassistida e o
serviço não terá a coerência esperada de acordo com a legislação. Como ficaria,
nesse contexto, a incorporação dos segmentos sociais não organizados? De que
forma seria possível incluí-los, se excluídos estão do princípio mesmo da autonomia.
Como os conselhos tutelares podem trabalhar a inclusão se eles próprios acabam
sendo excluídos pela própria característica do trabalho ?
Infelizmente a realidade dos países latino americanos que tanto falam de
democracia participativa em todos os setores baseada no principio da autonomia,
evidencia a miséria nas organizações a desorganização social e política, que
acabam a barreira à efetivação desse modelo de democracia.
Apesar dos avanços alcançados com o ECA, percebe-se que perante a
violência cotidiana principalmente dos centros urbanos, a sensação de impunidade

desse ator figura no imaginário da comunidade e se manifesta em um processo de
estigmatização e exclusão que permeia as relações destes jovens com o Estado e
com as pessoas de seu meio social.
Os conselheiros quando inquiridos se mudariam algo no estatuto refletem que
aqui encontramos a necessidade da autonomia e gerência que presente na lei é
negada no fazer diário dos conselhos e outras instituições a exemplo da escola. A
autonomia, de acordo com Held (1987), supõe a capacidade de os seres humanos
de razão auto-consciente serem auto-reflexivos e autodeterminantes. Para o autor
ela envolve (p. 244-5):
[...] a capacidade de deliberar, julgar, escolher e agir de acordo com
diferentes linhas de ação tanto na vida privada quanto na pública.[...]
O princípio [da autonomia] pode ser afirmado como se segue: os
indivíduos deveriam ser livres e iguais na determinação das
condições de suas próprias vidas; ou seja, eles deveriam gozar de
direitos iguais[...] para especificar a estrutura que gera e limita as
oportunidades disponíveis para eles, na medida em que não definam
esta estrutura de modo a negar os direitos de outros.(HELD, 1987 p.
244-5).

Com isso Held (1987) sugere que isso requer que se pondere acerca das
condições para a participação dos cidadãos, nas decisões sobre questões que
sejam importantes para eles. Indicando que a democracia é um processo dual, que
implica tanto a transformação do Estado quanto da sociedade civil, Held (p. 255)
anota como premissas essenciais à vida democrática a aceitação do princípio da
divisão entre o Estado e a sociedade civil e a noção de que o poder de tomar
decisões deve ser livre das desigualdades. Tais premissas envolvem não apenas
direitos iguais de votar, mas também direitos iguais de gozar das condições para
uma participação efetiva, compreensão iluminada e a definição da agenda política
(HELD, 1987, p. 257.
Os conselheiros tutelares da cidade de Ipaba embora diante de toda a
fragilidade de suas condições de trabalho (fato não comum apenas a eles) atestam
confiança no seu trabalho e mesmo esperança de que as coisas melhorem e que
munidos com os pressupostos do ECA possam realmente amenizar as condições
inadequadas ou exploração de direitos a que crianças e adolescentes vem sendo
submetidas no município e no país.

4.5.5. Entrevista realizada com o Juiz J C M C da Vara de Infância e Juventude da
Comarca de Ipatinga, Vara da Infância e Juventude
Questionário
1 – Vossa Excelência considera que a promulgação do Estatuto da Criança e do
Adolescente alterou o perfil da criança e do adolescente na sociedade, sobretudo no
crescimento da violência alcançando cada vez mais infratores mais novos ? E que
hoje isso se tornou efetivamente um problema de larga proporção pela banalização
das medidas de proteção e/ou sócio-educativas relativamente brandas?
2 – Vossa Excelência é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Acredita
em alguma medida alternativa para redução da problemática inserção de crianças e
adolescentes na criminalidade precoce?
Respostas
1 – Sim. A promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente foi concebida para
um país de primeiro mundo. Todavia, a aplicação é em relação a um país de terceiro
mundo, ou quando muito, como no caso do Brasil, em desenvolvimento. Desse
modo a violência vem aumentando, não exata somente, em virtude da vigência do
Estado da Criança e do Adolescente, mas por outros diversos fatores. Contudo, a
certeza da impunidade e aplicabilidade do ECA, inclusive para a proteção do menor,
não se tem mostrado efetiva para conter a pratica de atos infracionais, de modo que,
nesse sentido, permitiu o aumento da pratica de tais atos.
Relativamente a segunda parte da pergunta, hoje realmente, a banalização da
pratica da medidas de proteção, e mais ainda, pela incapacidade do Estado de
implementar um programa efetivo de proteção, o problema vem se agravando
constantemente. Não creio que medidas Sócio-Educativas mais severas, possam
resultar em melhoria no sistema. É absolutamente inócuo, como proposto pelo
Governador de São Paulo certa feita, aumentar o tempo de internação das medidas
para 08 (oito) anos, quando não se dispõe de vagas para internação das medidas
sócio-educativas de internação por três anos.

2

– Sou absolutamente a favor da redução da maioridade penal. Não como se
pensa, errada, ou até mesmo enganosamente, para resolver o problema da
criminalidade. Esse argumento é absolutamente inconsistente. O fato é que o
menor tem condições de entender o caráter ilícito de sua conduta e de
determinar-se de acordo com esse entendimento, pelo fato de ter acesso aos
mais variados meios de comunicação, tais como rede social, internet, televisão,
etc... Quanto a segunda parte, acredito que realmente, programas efetivos que
possam inserir o menor em práticas de estudo, trabalho, atividades culturais,
passam auxiliar na redução da criminalidade precoce. Todavia, não acredito em
programas utópicos do ponto de vista político, sociológico, filosófico, porque,
por vezes, procuram construir castelos nas nuvens, e pior, outros alugam o
castelo, de modo que, é preciso mais ações concretas e menos discursos não
factíveis.

A inferência do juiz é contundente no que se refere a proficiência da lei e da
impossibilidade desta mesma lei ter facilitado e/ou favorecido o aumento dos atos
infracionais ou criminalidade entre os menores. Segundo ele, a lei veio somar para
resolver essas questões e garantir que as crianças em situação de risco sejam
retiradas dessa condição.Porém deixa claro em sua reflexão a ineficiência da
aplicação de uma lei que foi concebida para um país de primeiro mundo e que vem
sendo literalmente adaptada e muito mal por sinal à realidade de um pais com
desenvolvimento muito aquém dos padrões exigidos por essa lei.
Endende-se aqui que para compreender a infância marginal significa entender
por que um menino vai para a rua e não a escola. Esta e, em essência, a diferença
entre o garoto que esta dentro do carro, de vidros fechados, e aquele que se
aproxima do carro para vender chiclete ou pedir esmola. E esta e a diferença entre
um pais desenvolvido e um pais de Terceiro Mundo.
E também entender a Historia do Brasil, marcada por um descaso das elites
em relação aos menos privilegiados. Nossa historia esta marcada pela violência dos
poderosos contra os mais fracos. Ela se inicia com o massacre de índios, que ate o
descobrimento não sabiam o que era fome e desigualdade social. Ate hoje, entre os
índios não se conhece a figura do menor abandonado. Mas eram vistos pelos
colonizadores como seres inferiores. Para o colonizador português, os índios eram

preguiçosos. E o Brasil entrou na rota da escravidão negra. O escravo não era,
juridicamente, considerado ser humano apenas um instrumentam vocalis, que em
latim significa instrumento que fala.
Foram 354 anos de escravidão, população negra escravizada trabalhando
para enriquecer a branca. Na pós-abolição, no processo de industrialização do
Brasil, incentivou-se a vinda dos imigrantes europeus pra cá. Muitos inclusive
receberam terras do Estado brasileiro, ou seja, foram beneficiados por “benesses”,
que se chama atualmente de ação afirmativa para iniciarem suas vidas por aqui.
Tiveram acesso a trabalho remunerado e, se hoje a maioria de seus descendentes
desfrutam de uma realidade confortável foi porque foram ajudados pelo governo pra
isso.
O mesmo não aconteceu com a população africana. Além de não serem
criados mecanismo de inclusão por parte do Estado , a abertura das senzalas
oportunizou o surgimento das favelas, onde verdadeiros bolsões de pessoas se
formaram, favorecendo a propagação da marginalização e estereótipos para essa
parcela da população. Se hoje a maioria da população negra é pobre é por conta
dessa herança escravocrata e por falta da criação desses mecanismos. É
necessário assim conhecer a história para entender porque certas medidas, como
ações afirmativas, foram criadas e que muitos consideram justas e necessárias e
afirmam que elas precisam existir justamente porque a sociedade é excludente e
injusta para com a população negra.Enquanto outros afirmam que esse tipo de
benefício aprofunda ainda mais as disparidades e marginalização social.
Entende-se aqui que, durante décadas, a população negra e os grupos
indígenas foram meros coadjuvantes no currículo escolar brasileiro, embora tenham
sido importantes protagonistas de nossa história. Após anos de dívida, a situação
começou a mudar na década de 2000, com a aprovação de duas leis que tornaram
obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena em todas as
escolas de ensino fundamental e médio do país. Poré a questão maior é que nem
todo menor tem acesso e possibilidade de ir a escola. Por vezes a viiolência chega
em sua vida bem antes.
Entre alguns dispositivos que são responsáveis pela manutenção e cuidado
desse direito da criança está o CMDCA. Sabemos que com muita dificuldade essas

entidades funcionam em algumas cidades e em outras apesar de toda a cobrança e
vigilância do Ministério Público, eles existem de forma fictícia. No caso da cidade de
Jitaúna a entidade foi estabelecida desde o ano de 2006 e tem encontrado
dificuldades de ação e pede junto à escola e aos dispositivos legais ajuda para a sua
atividade. Segundo o entendimento do juiz, cada município suplementará a
legislação federal e estadual, organizando um serviço público local com caráter
essencial no campo da proteção à infância e à juventude, sendo previamente
comunicado o Poder Executivo local, por criar despesas ao município.
O Estatuto é apenas um conjunto de normas gerais, que devem ser
complementadas localmente, segundo as atribuições agora descentralizadas
próprias dos municípios, por regras de condutas locais que organizam serviços,
regulamentos e resoluções, tudo segundo as regras do Direito Administrativo
atualizado pelos princípios Constitucionais de 1988.
O conselho tutelar além de dever estar presente em todos os municípios
brasileiros ( fato que não acontece infelizmente) provocando uma interação entre
família, sociedade e estado, para que os direitos infanto juvenis sejam respeitados,
precisa também estar em consonância e respeito com as anseios da comunidade
para que seu trabalho seja eficiente e eficaz.
Ainda assim, considerando todos esses aspectos , o meritíssimo juiz se
coloca a favor da redução da maioridade penal, pois segundo ele o adolescente é
completamente capaz de entender o alcance de suas ações, e de que forma a
maneira como age prejudica a outrem e a sociedade.
4 6 A ESCOLA, EMANCIPADORA E PROMOTORA DA INCLUSÃO SOCIAL.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) afirma grandes
princípios que sustentam a base dos direitos humanos: liberdade, igualdade,
fraternidade e diversidade. Cito os dois artigos que apresentam esses fundamentos:
Art.1 – Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São
dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com
espírito de fraternidade.

Art.2 §1 – Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades
estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça,
cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou
social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição.
Os direitos humanos são universais e se aplicam a todos os homens e todas
as mulheres, como também são interdependentes e indivisíveis. Do direito à
alimentação sadia e à saúde, para uma criança, depende o seu direito à vida. Do
direito à educação, para crianças e adolescentes, depende o direito a um futuro
digno. No caso específico às pessoas com deficiência, a falta de garantia à
acessibilidade e à reabilitação pode inviabilizar o acesso ao trabalho, à educação, ao
lazer.
A sociedade, em geral, somente compreende e reconhece os direitos
humanos que estão atrelados aos direitos civis e políticos, legitimados por igualdade
perante a lei, liberdade de opinião e expressão, direito de ir e vir, direito à
participação na vida política. Mas, faz-se necessário compreender que os direitos
humanos abrangem outras dimensões: econômicas, sociais, culturais e ambientais,
que impelem muitas demandas e desafios para vários setores da sociedade.
Em tese,todas as pessoas e grupos usufruem dos mesmos direitos que os de
mais cidadãos. Mas a discriminação por algumas delas enfrentada é resultado de lon
go processo de exclusão social que possui aportes históricos que explicam o proces
so de preconceito e negligência de direitos, fazendo com que várias estratégias políti
co-governamentais sejam necessárias para minimizar a vulnerabilidade deste grupo
de pessoas.
Nesse percurso, o processo de construção dos direitos humanos das pessoas
negras assim como de outros grupos em situação de vulnerabilidade e em situação
de discriminação, não começa com a legalidade dos direitos em textos e orientações
técnicas, mas com a legitimidade de ações de pessoas e grupos envolvidos com a r
eivindicação dos direitos humanos; e, impulsionam as mudanças, as implementaçõe
s da legislação. Essa é a essência da Cidadania
Na sociedade Pós-Moderna/Contemporânea, Cidadania fundamenta-se na
idéia de que cada pessoa é um sujeito de direitos. E, no caso das pessoas em
situação de risco social basear-se nessa idéia de cidadania significa que o indivíduo

não deve mais ser visto como alguém diferente das demais pessoas. A cidadania se
traduz em possibilitar a garantia dos direitos ouvindo suas necessidades e
promovendo o exercício dos direitos. A cidadania não é dada, mas construída a
partir da vivência cotidiana, participação e intervenção social.
Quando nos reportamos ao grupo de pessoas afrodescendentes ou negras
estamos falando de 10% da população mundial, segundo dados da No Brasil, o
censo de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou
51% segundo o censo de 2010
A adoção de medidas que viabilizem a melhoria da qualidade de vida dos neg
ros tem laço estreito com o tipo de modelo que legitima as ações de convivência e, p
or ventura, garantia de direitos. O modelo social considera que barreiras étnicas, físi
cas, sócio-econômicas e atitudinais criam obstáculos à participação e ao exercício d
a cidadania dos negros. E ao mesmo tempo o modelo social propõe uma ressignifica
ção nas relações sociais e nas políticas voltadas às minorias, preconizando uma soci
edade mais inclusiva. Eis as contradições da contemporaneidade capitalista
Partindo da premissa do modelo social como uma forma de revisão dos model
os de interação, podemos elencar que o processo de democratização elevou um pat
amar a respeito da relação binária exclusão/inclusão. O indivíduo não nasce excluíd
o, a exclusão ocorre ao longo de suas relações sociais, fundamentadas nas represe
ntações desses indivíduos. Portanto, a legitimidade da ação política somente se con
solida ao promover o BEM PÚBLICO, e eliminando quaisquer condições que afaste
m o indivíduo de ter acesso aos seus direitos. O foco das políticas públicas seria o d
e eliminar as exclusões.
Em atenção ao processo de garantia da inclusão, a legislação é revisitada co
m frequência. Diante dessas considerações e resgatando o conceito de política com
o um conjunto coerente de princípios e propostas, constatamos a ausência de uma p
olítica nacional de Educacao Inclusiva,cujos elementos que poderiam compô-la enco
ntram-se diluídos e fragmentados em diversas políticas, o que contribui para a inexis
tência de precisão, coerência, clareza e continuidade em suas propostas.
Dotados dessa perspectiva, podemos afirmar que embora dotados de forte tra
dicionalismo na elaboração da legislação, os planos nacionais relativos à educação
geral evidenciam uma gradativa evolução ao contemplar os direitos à educação dos i

ndivíduos.Um olhar mais efetivo das políticas públicas, aponta que é no contexto da
educação geral que devem estar presentes os princípios e as propostas que definem
a política de educação inclusiva, tendo em vista os problemas do fracasso escolar, a
ponta para a reformulação do ensino atual.
Diante das relações e dos processos apresentados para a inclusão efetiva da
s pessoas excluídas do contexto a legislação é o caminho mais democrático possível
. Nesse sentido, pontuo dois documentos, além da lei 10.639 que considero importa
ntes para o entendimento do cenário atual do processo de educação inclusiva.
O primeiro, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educ
ação Inclusiva, de 2008, propõe que através da concepção de direitos humanos, trat
ando a igualdade e as diferenças como elementos indissociáveis na formação do ser
humano, a educação inclusiva encontra uma razão de ser. Ela vem de encontro co
m as práticas de exclusão que ocorrem dentro e fora da escola, e procura a equidad
e no ambiente educacional. Com isso a educação inclusiva se torna o principal meio
de combater a discriminação, já que traz a escola como ambiente em que ocorrem o
s conflitos por conta das diferenças e também o lugar onde essas diferenças devem
ser superadas.
O documento aponta marcos históricos e normativos enveredando historicam
ente numa escola que tem um caráter de exclusão legitimada, ou seja, apenas um gr
upo privilegiado consegue ter acesso à escola e permanecer na mesma até a sua co
nclusão. Partindo deste pressuposto a escola é um lugar de inclusão/exclusão, que
opera na regulação e produção de desigualdades. Para àqueles que foram excluídos
da escola comum criaram-se escolas de educação especial e posteriormente as cot
as sociais, raciais, tudo que explicita o ser diferente.
A legislação também complementa que esta escola inclusiva deve ser garanti
da nas instituições públicas de ensino, garantindo o acesso de todos, e para isso est
á trabalhando nas condições de acesso e permanência do aluno, e também na form
ação continuada dos profissionais da área.
O movimento histórico que se observa a partir das narrativas do documento, é
para a construção de uma educação inclusiva, que atenda à todos, com igualdade d
e acesso e permanência, na rede pública de ensino em todos os níveis educacionais
, garantindo ao sujeito um atendimento que supra as suas necessidades sem excluí-l

o ou discriminá-lo, mas promovendo o seu desenvolvimento identitário e das liberdad
es fundamentais.
Devido o desenvolvimento dos estudos dos direitos humanos e da educação,
os conceitos, leis e práticas educacionais vêm se modificando e mostrando a
necessidade de uma nova estrutura das escola .Para isso é necessário um ambiente
dinâmico, onde as atuações pedagógicas precisam estar voltadas para mudar e
alterar a situação de exclusão e colocar em evidencia a importância de ambientes
heterogêneos para a aprendizagem dos alunos.
Desde o nascimento até a idade adulta, toda e qualquer pessoa que necessita
, tem direito à Educação Inclusiva Desta forma, os sistemas de ensino devem ser par
ticipantes da constituição dos diferentes campos relativos à aprendizagem, de modo
a valorizar as diferenças e auxiliar aos alunos da melhor maneira possível em relaçã
o às necessidades educacionais.
O segundo documento, a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, sintetiza e
normatiza um período de doze anos de lutas e movimentos de políticas públicas em
prol da inclusão nas mais diferentes instâncias sociais
A sociedade inclusiva é uma sociedade para todos. Sociedade inclusiva é aqu
ela que se adapta e se transforma para que as necessidades e diferenças de cada u
m sejam respeitadas e consideradas, permitindo a igualdade de oportunidades. Uma
sociedade inclusiva é aquela que é capaz de contemplar toda a diversidade humana
e encontrar meios para que qualquer um, privilegiado ou vulnerável, possa ter acess
o ao que é de direito, ter acesso a diferentes papéis sociais e contribuir para a coletiv
idade. Dessa forma, uma sociedade inclusiva se alicerça em conceitos como autono
mia, vida independente, e empoderamento às pessoas excluídas. Demandar ações
que internalizem esses conceitos em estratégias de inclusão, é antes de qualquer co
isa promover.
A escola, espaço privilegiado de construção de conhecimentos e de
desenvolvimento de valores tem, como uma de suas propostas, contribuir para a
transformação da sociedade tornando-a mais igualitária e democrática. Um espaço
que deve refletir sobre formas de inclusão social, de modo que os sujeitos
desenvolvam condições de participar e usufruir das oportunidades ofertadas para a
sociedade, como um todo. Nesse contexto, a escola deve viabilizar a construção de

culturas, políticas e práticas inclusivas, atendendo aos preceitos da diversidade
cultural, diversidade de alunos, diversidade de trajetórias de vida presentes no
espaço escolar.
O debate sobre os fatores externos e internos, associados à violência no
ambiente escolar, é bastante controvertido e delicado, pois a tendência é enfatizar
os primeiros, o que amenizaria a responsabilidade do sistema escolar, tanto diante
do pró- prio fenômeno quanto do seu enfrentamento. O ideal, porém, é não isolar um
único fator como possível causa ou antecedente. Prefere-se, em lugar disso,
identificar conjuntos ou ambientes favoráveis à violência. Por isso, além de enfoques
multidimensionais,
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transdisciplinar, com a contribuição da sociologia, da ciência política, da psicologia,
das ciências da educação e da justiça criminal.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não adianta dar leis aos homens, se antes não os educarmos a respeitá-las.
Douglas Barbosa Henrique

A partir do século XX, a sociedade brasileira reuniu as condições para
incorporar as legislações internacionais de defesa dos direitos e transformá-las em
políticas. Destacamos a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, a Declaração de
Genebra, de 1923, a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 1959
e as Convenções e Recomendações da Organização Internacional do Trabalho OIT, de 1955, enfim.

Dentro dessa perspectiva de construção dos direitos, vários segmentos em
defesa da infância e da juventude, em particular das crianças e adolescentes
portadores de deficiência, foram ganhando espaço na sociedade. (Saeta, 2004).No
Brasil, a concepção de direitos para a criança e adolescente é fundamentada como
lei, em julho de 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente
(ECA). Segundo Padilha (2005), e é considerada juridicamente uma das mais
avançadas do mundo, tida como referência na construção de legislações similares
em diversos países na América Latina e em outros continentes.

A legislação específica ou seja o O ECA instaurou profundas modificações
nas políticas voltadas à infância. Mudanças no conteúdo, no método e na gestão da
abordagem da problemática infanto-juvenil brasileira, sendo considerado um
instrumento que colabora decisivamente na identificação dos mecanismos e
exigibilidade dos direitos constitucionais da população infanto-juvenil, constituindo-se
se um espaço para a denúncia e o ressarcimento de qualquer fato que viole os
direitos das crianças e adolescentes, ainda que à revelia dos mesmos.

De acordo com Olievira (1995) Essa nova lei privilegia a ação educativa a
partir da família, diferentemente da lei anterior que, "propugnava a positividade da
instituição ressocializadora, supostamente capaz de suprir as falhas na sociabilidade
primária,

ocasionadas

desestruturada"(p.29).

pela

convivência

com

a

chamada

família

Assim sendo o grande diferencial do Estatuto e das instituições que o
representam é defender a educação para evitar a institucionalização, é promover o
convívio familiar para evitar o convívio em instituições para menores. Surge como
indicador de uma nova proposta de política social para a infância e a juventude,
colocando lado a lado a família, a sociedade e o Estado como coresponsáveis pela
dignidade e pelos direitos dessa parcela da população.

O Estatuto traz em si esses mecanismos de participação que permitem, em
tese, o envolvimento da sociedade civil na elaboração e fiscalização das políticas
para a infância e a juventude através dos conselhos de direito (CMDCA) e
Conselhos Tutelares. Os primeiros existem em três instâncias: nacional, estadual e
municipal; são compostos de forma paritária entre governo e sociedade civil
organizada, tendo como função a formulação de políticas, fiscalização das ações e
gestão de fundos destinados à área. Os Conselhos Tutelares têm a função de zelar
pelo cumprimento e garantia dos direitos das crianças e adolescentes, sendo de
âmbito municipal e eleito pela população (Sandrini, 2009).

O Conselho Tutelar não é uma estrutura que vem substituir aquelas que já
existem e dão atenção à infância e adolescência. Ele é um órgão público com
poderes para determinar este ou aquele procedimento a ser executado pelas
entidades governamentais, não-governamentais, pais ou responsável, Estado e
sociedade. tem como atribuição assessorar o executivo na elaboração da proposta
orçamentária que deverá ser enviada ao legislativo para aprovação. O papel do
Conselho Tutelar vai no sentido de garantir que a política deliberada pelo Conselho
de Direitos terá os recursos públicos necessários para a sua implementação, mas
por não ser considerado um órgão importante dentro do município, o Conselho
Tutelar não entra na dotação orçamentária. (SANDRINI,2009,p.120)

As respostas dos entrevistados foram muito positivas no sentido em que
todos eles principalmente professores e conselheiros tutelares demonstram crença e
esperança nas leis o que já se configura um bom sinal, pois nada melhor acreditar
naquilo que se faz, naquilo que se trabalha.Demonstra também, apesar de não ter
sido uma pesquisa de avaliação de procedimentos de forma específica, que são
profissionais comprometidos com a causa, apesar de terem demonstrado em suas

respostas, certa uniformidade (pareceu ter sido feito em conjunto )no caso dos
conselheiros, o que demonstra também a necessidade de formação desses
profissionais e capacitação contínua em serviço.

Isso é ressaltado por que conhecemos os casos em que existem também
conselheiros que não são comprometidos com a causa e entram no Conselho para
fazer deste um trampolim político ou mesmo pelo fator remunerativo, o que contribui
para a falta de preparação dos mesmos para a abordagem das situações que se
apresentam no cotidiano. Como demonstrou o estudo de Garagnani (2005), vários
conselheiros só tomaram conhecimento do ECA no exercício de sua função. Estas
características desconfiguram a identidade institucional dos Conselhos Tutelares na
medida em que os mesmos não têm reconhecimento de sua representatividade por
parte da população, fato demonstrado pela baixa afluência, pelas manifestações nas
eleições (Ribeiro, 2005), pela deslegitimação de suas competências, dadas as
características de qualificação dos Conselheiros e a baixa resolutividade de suas
ações.

De acordo com Digiácomo (2003), o Conselho Tutelar não deve limitar sua
atuação ao simples atendimento de casos individuais de crianças e adolescentes
que já foram vítimas de violência sexual, com a simples aplicação de medidas que
estão fadadas ao fracasso por não promoverem mudanças sociais efetivas e pela
absoluta falta de estrutura do poder público, mas deve agir de forma preventiva, e
com uma preocupação coletiva, visando a implementação de programas específicos
de atendimento e de serviços públicos especializados que permitam enfrentar as
causas do problema e encontrar soluções efetivas e definitivas, tanto em proveito da
criança ou adolescente, quanto de sua família.

Para tal situação acontecer, deve o Conselho Tutelar, usando de seus
deveres e prerrogativas legais, dentre as quais se encontra, a de assessorar o poder
executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente (ECA, 1990, art. 136, inciso
IX), buscar junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(ao governo e órgãos públicos municipais que o integram), a elaboração e
implementação de uma política pública específica, voltada à prevenção e ao
atendimento especializado a essa clientela.

O Conselho Tutelar como lócus de informação para o delineamento das
formas de violência, se justifica, pois, levando-se em conta a Lei nº 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), tal órgão se configura, ainda que
potencialmente, em espaço de convergência de informações referentes a um rol
variado de situações vividas pelas crianças e adolescentes, no âmbito de um
município, considerando-se que todos os casos suspeitos e/ou comprovados de
ameaça ou violação de direitos devem ser notificados nessa instância.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, considerado a melhor norma
protetiva para as crianças em âmbito internacional, precisa ainda ser bastante
trabalhado internamente, principalmente em decorrência da mudança de visão de
como deviam ser tratadas as crianças. ECA protagonizou um papel importante nas
mudanças ocorridas com o tratamento e a aplicação das medidas para os
adolescentes que cometem ato infracional, sem se voltar para a impunidade, o
próprio estudo e articulação das medidas do ECA nos mostra as reais dificuldades
da aplicação eficaz e segura das medidas socioeducativas e a seriedade com que
deve ser tratado o assunto.
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os adolescentes que
tenham praticado tais atos estão sujeitos à medida de internação, cuja característica
é a privação de liberdade, tanto quanto a reclusão ou detenção prevista para os
adultos. E mais: a medida de internação deve ser cumprida em regime de contenção
e segurança, garantindo ao pessoal técnico e auxiliar do estabelecimento a
possibilidade de desenvolver um trabalho sério e efetivo que promova a reeducação
do infrator, como também cerceando a possibilidade de fugas e indisciplinas que
inviabilizem qualquer proposta pedagógica, e coloquem em risco a segurança da
comunidade. E ainda: embora a medida de internação tenha a duração máxima de
três anos, caso não comprovada a ressocialização do infrator, poderá ele
permanecer mais três anos em regime de semiliberdade; e, se persistir a dúvida
quanto ao seu retorno à comunidade, ser-lhe-á aplicada a medida de liberdade
assistida por mais três anos. Totalizam, por conseguinte, nove anos as etapas de
submissão do infrator à intervenção do Estado.

É preciso ressaltar, no entanto, que o adolescente submetido a esse regime
de privação de liberdade, deve receber do Estado o acesso à escolarização e ao
aprendizado de uma profissão que o prepare gradualmente ao retorno à sociedade.
Isso não vem acontecendo ou ocorrendo de forma absolutamente insatisfatória:
confirma-o a característica reincidência dos adolescentes infratores, normalmente
com inúmeras passagens anteriores pelas entidades de internação. A palavra "tutelar"
adjetivada a este tipo de conselho expressa muito bem essa tensão, que se vê reforçada
pela transformação dos Conselhos Tutelares em organismos que deslocam para a
sociedade civil, as obrigações do Estado (Ribeiro, 2005).

Se há falta de reconhecimento por parte da comunidade sobre o Conselho
Tutelar, isso se deve a atuação fragilizada do Conselho Tutelar analisado. Assim que
tomam posse, os Conselhos Tutelares distribuídos no país têm como plano de ação,
fornecer à sociedade maiores informações sobre a estrutura e o seu modo de
funcionamento, o que não foi verificado nesses dois anos de atuação, na pesquisa
local.
O Conselho Tutelar precisa participar do processo de conscientização e de
mobilização dos pais ou responsáveis e da sociedade em geral, zelando para que os
profissionais que atuam nas escolas e nos órgãos de atenção à saúde estejam
atentos aos sinais de vitimização que a criança ou adolescente apresenta e, diante
da mera suspeita de sua ocorrência, efetuem as comunicações a que estão
obrigados (ECA, 1990, arts. 13 e 56, inciso I c/c art. 245), que deverão ser
repassadas de imediato ao Ministério Público (ECA, 1990, art. 136, inciso IV) e à
polícia judiciária para que sejam devidamente apurados, de preferência, com o
auxílio de uma equipe interprofissional habilitada (Digiácomo, 2003).
Além

da

dificuldade

da

comunidade

e

dos

equipamentos

sociais

reconhecerem o verdadeiro papel do Conselho Tutelar analisado, uma outra
realidade também é imposta a estes: a falta de equipamentos sociais no município
que também possam dar suporte a criança e ao adolescente. Há falta de creches na
comunidade, o que possibilita que muitas crianças fiquem a mercê de pessoas
desqualificadas para assisti-las.
Estudiosos da lei argumentam que atualmente se propõe é a ampliação do
prazo de internação de 3 (três) para 8 (oito) anos, o qual parece um ledo engano,

posto que o Estado que não desenvolve programas efetivamente ressocializadores
dos adolescentes no regime atual o fará no caso de dilatação da medida?
Finalmente, não há dúvidas de que em certos aspectos a legislação relativa ao
adolescente infrator é mais rigorosa do que a destinada ao adulto.
De acordo com Cury (2002), se um adulto pratica um roubo a mão armada, a
pena que vai receber deverá se situar em torno de 5 anos e 4 meses de reclusão,
observados os critérios do Código Penal. Dada a sistemática da Lei de Execução
Penal, o infrator cumprirá preso apenas um terço dessa pena, ou seja, mais ou
menos 2 anos. O adolescente que praticar o mesmo ato, sujeita-se à medida de
internação de até três anos, e sucessivamente, como vimos acima, de mais três
anos de semi liberdade e três anos de liberdade assistida. Com este singelo mas
significativo exemplo, desmistifica-se o clamor popular de impunidade dos
adolescentes infratores. No nosso entendimento, a imputabilidade penal, assim
entendida como a capacidade do Estado de atribuir responsabilidade frente à
legislação penal comum, não incide em duas hipóteses: em razão da pessoa não ter
completado dezoito anos ou por ausência da capacidade de entender o caráter ilícito
do fato e de se determinar segundo esse entendimento. No primeiro caso não se
leva em conta, como pensam alguns, o discernimento (a capacidade de entender e
querer), mas exclusivamente a idade. SOUZA( 2016)
O limite de 18 anos, fixado pelo artigo 228 da Constituição Federal, baseia-se
em critério de política criminal, nada tendo com a capacidade ou incapacidade de
entendimento. É claro que o jovem e mesmo a criança têm o necessário
discernimento, sendo ambos capazes de perceber que é reprovado furtar, danificar,
matar, e não se submetem às regras penais, não só porque a Criminologia concluiu
resultar inconveniente aos próprios fins de prevenção e repressão da criminalidade
submetê-los ao sistema reservado aos adultos, como e sobretudo em razão da
política criminal , considerando a falência do sistema carcerário, propor como
alternativa ao método rígido das penas criminais um sistema flexível de medidas
protetivas e/ou sócio-educativas capazes, conforme o caso, de proteger, educar, e
até punir, melhor prevenindo práticas anti-sociais. (SOUZA ,2016)
Possivelmente

o maior entrave para a aplicação da ECA, seja a própria

sociedade brasileira, que sempre cultivou a idéia de crianças enquanto propriedade
de alguém, dos pais,, dos tutores. Essa ideia de propriedade talvez precise ser

revista, criança e adolescente, são pessoas detentoras de direitos e de deveres, e
como tais precisam ter os seus direitos respeitados. A necessidade de respeitar os
direitos das crianças e dos adolescentes lembrando que eles são pessoas em
desenvolvimento, sujeitos de direito, e que, portanto também tem um conjunto de
direitos fundamentais. Se queremos que os nossos direitos fundamentais sejam
respeitados, já que somos adultos, porque não respeitar também os direitos
fundamentais das crianças e dos adolescentes ?
As crianças e os adolescentes serão os adultos, amanhã, sendo assim, nós
somos responsáveis por zelar por esses direitos, não podemos cruzar os braços e
fingir que não temos nada com isso, que é um problema do município ou do Estado.
Não se faz uma comunidade um município ou um estado somente com pessoas
adultas todos têm que abarcar parte desta responsabilidade zelando pelos direitos
das crianças e dos adolescentes e intervir quando necessário, usando dos meios
para que possamos atingir os fins.
Sendo assim, os órgãos referenciados, não poderão cuidar sozinhos.
Nenhuma instituição seja escola, conselhos, polícias caminham

sem ter o

apoio,respaldo e participação da comunidade. Trocar essa responsabilidade
conjunta pela responsabilização no âmbito jurídico de decidir por exemplo a
maioridade penal. Como foi dito anteriormente o Estatuto é apenas um conjunto de
normas gerais, que devem ser complementadas localmente, segundo as atribuições
agora descentralizadas próprias dos municípios, por regras de condutas locais que
organizam serviços, regulamentos e resoluções, tudo segundo as regras do Direito
Administrativo atualizado pelos princípios Constitucionais de 1988.
Assim, o conselho tutelar além de dever estar presente em todos os
municípios brasileiros ( fato que não acontece infelizmente) provocando uma
interação entre família, sociedade e estado, para que os direitos infanto juvenis
sejam respeitados, precisa também estar em consonância e respeito com as anseios
da comunidade para que seu trabalho seja eficiente e eficaz.
De acordo com os dados colhidos pela pesquisa junto aos conselheiros,
certamente as dificuldades por eles encontradas não são específicas ao município
pois os conselhos como várias outras instituições passam por déficits principalmente
no que diz respeito ao orçamento e as demandas materiais são inúmeras.

As situações específicas ao

município certamente são um quadro

razoavelmente favorável se comparado aos demais municípios da nação onde as
situações de violência, marginalização e exclusão social são mais prementes e
urgem de respostas imediatas e nem sempre fáceis.
O que se espera aqui é na exposição desse trabalho chamar a atenção para a
importância da ação do CMDCA e dos Conselhos Tutelares na prevenção e combate
às situações de risco da infância e juventude e chamar a atenção da importância da
educação tanto para a formação dos conselheiros quanto para vida das crianças.A
educação é a única alternativa , ou melhor dizendo a primeira alternativa para evitar
que as crianças e adolescentes se percam para a criminalidade e a violência.
Ao ser aprovada uma proposta de Emenda Constitucional para reduziria a
maioridade penal, observa-se que parte da população não aceita todas as diretrizes
do ECA no que diz respeito à responsabilização dos atos infracionais. Neste
contexto, de acordo com Mendez (1999, p. 7), o Estatuto da Criança e do
Adolescente tem passado por uma crise de implementação e de interpretação.
Foi mais do que retratado aqui que a legislação vigente é rica e consegue
abarcar todos os pressupostos para esse cuidado e proteção integral à criança e
adolescente. O que realmente falta e deixa a desejar é a efetivação das leis através
de políticas públicas sociais e de promoção à qualidade de vida, à educação ao
bem-estar e a saúde das famílias e conseqüentemente das crianças e adolescentes.
É possível que a comunidade, a qual, segundo o ECA, tem o dever de
participar da ressocialização do adolescente em conflito com a lei, se sinta
ameaçada. Assim, considerando-se que este sujeito é visto como transgressor que
não está recebendo a punição que merece, pondo em risco a segurança dos demais
cidadãos, é preferível que ele permaneça isolado, se não totalmente numa medida
de internação, pelo menos, no que diz respeito às relações de convivência mais
próximas. Isso é condenar o adolescente. Provavelmente e certamente com a
implementação da ressocialização através da educação , esse jovem será
aproveitado em suas potencialidades, aspecto inerente a qualquer ser humano,
sendo que uns são oportunizados outros não.

De acordo com Dias (2011) quando um estigma está ligado ao ingresso em
uma instituição, como a prisão, o indivíduo aprende com seus iguais sobre sua nova
posição, , ao vivenciar a passagem por uma instituição total, o indivíduo sofre um
processo de mortificação do eu, visto que o isolamento e as rotinas promovem uma
ruptura com os papéis que ele antes desempenhava. Além disso, uma série de
humilhações sofridas pelo interno faz com que ele adquira uma visão negativa de si
mesmo.
Ainda há aqui todo um processo de estigmatização e exclusão moral, que
segundo Dias (2011) ocorre quando indivíduos ou grupos são percebidos como
seres fora das fronteiras em que valores morais, regras e considerações se aplicam,
podendo ser conferido a essas pessoas um tratamento sub-humano. Tal definição
engloba tanto severas, como formas mais brandas de exclusão que podem variar da
discriminação ao genocídio. No caso do menor, está fora da comunidade moral é
percebido com uma ameaça, sendo excluído do escopo de justiça, da comunidade
moral; por esse motivo, seu sofrimento não causa impacto sobre aqueles que o
excluem.
As pessoas não reconhecem ou não sabem lidar com as injustiças sofridas
por esse menor, percebido como insignificante. Nesse caso, pode ocorrer
negligência de suas necessidades básicas, tais como moradia, saúde e educação,
respeito e tratamento justo. Embora essa negligência seja cometida por vezes,
inconscientemente, sem finalidades maliciosas, podem interferir na distribuição de
serviços básicos para essas pessoas, levar à exploração e mesmo à morte.
A maioria das pessoas não percebe que esse menor por vezes é oriundo de ,
circunstâncias adversas, que ocasionaram aquilo em que ele se tornou. No contexto
atual de medo e resistência à reintegração do adolescente em conflito com a lei a
partir do apoio da comunidade, percebemos que o estigma de desviante pesa sobre
as relações cotidianas no cumprimento de medidas socioeducativas.
Existe no decorrer desse trabalho a amostra de uma tensão existente entre as
intenções das leis que compõem o Estado de Direito Democrático, representados
pela CF e pelo ECA e as percepções que dão corpo às ações cotidianas de
professores,

de

conselheiros

enfim.

Essas

situações

não

desaparecerão

repentinamente e quiça realmente desapareceram. O que fica implícito aqui é que
excluir não é o caminho, aumentar a maioridade também não, institucionalizar e logo

após estigmatizar certamente não é a saída.Portanto acredita aqui que se há uma
instituição que pode modificar e promover o indivíduo em suas possibilidades e
potencialidades, que essa seja a escola.
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ANEXOS

LOGOS UNIVERSITY
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Prezado (a) participante:
Sou estudante do curso de pós-graduação strictu sensu Doutorado em Direito Penal
da LOGOS UNIVERSITY. Estou realizando uma pesquisa sob supervisão do(a)
professor(a), ? que visa discutir de que forma a implantação do Estatuto da Criança
e do Adolescente no Brasil alterou a rotina da sociedade mais predisposta a uma
violência atualmente atribuída ao menor e de que forma isso afetou a escola, e a
educação em geral.Sua participação envolve o preenchimento de um questionário. A
participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser
desistir de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo.
Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais
rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo(a).
Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará
contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de
conhecimento científico.
Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s)
pesquisador ,fone ...ou pela entidade responsável – Comitê de Ética da LOGOS
UNIVERSITY INTERNATIONAL- Flórida-USA.
Atenciosamente
___________________________
Nome e assinatura do(a) estudante

____________________________
Local e data

Matrícula:
__________________________________________________
Nome e assinatura do(a) professor(a) supervisor(a)/orientador(a)
Matrícula:
Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste
termo de consentimento.
____________________________
Nome e assinatura do participante

______________________________
Local e data

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado(a) Colaborador(a) - (coordenador(a),educador(a) ou gestor(a),

Sou doutorando em Direito Penal e estou fazendo uma pesquisa que tem como
título. Estatuto da Criança e do Adolescente x Maioridade Penal: Uma reflexão à
luz do Direito. Um Estudo da ação dos Conselhos Tutelares, CMDCA e Escola
no município de IPABA-MG.
Com este questionário pretendo levantar os dados para a elucidação das questões
de minha pesquisa que visa discutir de que forma a implantação do Estatuto da
Criança e do Adolescente no Brasil alterou a rotina da sociedade mais predisposta a
uma violência atualmente atribuída ao menor e de que forma isso afetou a escola, e
a educação em geral. Desde já, agradeço a colaboração e me comprometo com o
sigilo das informações

SUJEITO PESQUISADO:___________________________Idade: _________

FUNÇÃO: ___________________________________SEXO (

)F

(

)M

Questionário

1-

Formação acadêmica mais elevada, já concluída:

Ensino médio (
2-

)

Ensino superior.(

) Pós graduação.( ) Mestrado (

)

Área de formação profissional

_________________________________________________________________
3-

Tempo de trabalho no setor

Menos de 5 anos ( ) 5 a 10 anos.( ) Mais de 10 anos.( )
4-

Quais cursos tem feito nos últimos 2 anos?

___________________________________________________________________

5- Considera a indisciplina um problema freqüente na sua escola? Explique
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6- Há casos de violência na escola?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________
7- Considera que a violência na escola é hoje um problema de larga proporção?
Quais seriam para você as causas dessa violência?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8- Conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? Considera que sua
promulgação alterou o perfil da criança e do adolescente ? Explique.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9- Acredita que o Estatuto da Criança e do Adolescente alterou o perfil do menor na
sociedade? Justifique.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10- Você é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Justifique.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11- Quais seriam as alternativas para a violência atribuídas a essa parcela da
população, caso a maioridade penal não seja aprovada?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________

Muito obrigado!

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado(a) Colaborador(a) Conselheiro tutelar

Sou doutorando em Direito Penal e estou fazendo uma pesquisa que tem como título
Estatuto da Criança e do Adolescente x Maioridade Penal: Uma reflexão à luz
do Direito. Um Estudo da ação dos Conselhos Tutelares, CMDCA e Escola no
município de IPABA-MG.
Com este questionário pretendo levantar os dados para a elucidação das questões
de minha pesquisa que visa discutir de que forma a implantação do Estatuto da
Criança e do Adolescente no Brasil alterou a rotina da sociedade mais predisposta a
uma violência atualmente atribuída ao menor e de que forma isso afetou a escola, e
a educação em geral. Desde já, agradeço a colaboração e me comprometo com o
sigilo das informações

SUJEITO PESQUISADO:___________________________Idade: _________

FUNÇÃO: ___________________________________SEXO ( ) F

(

)M

Questionário

1-

Formação

Ensino médio (
2-

)

Ensino superior.(

) Pós graduação.( ) Mestrado (

)

Área de formação profissional ___________________________________

3Tempo de atuação no setor :Menos de 5 anos ( ) 5 a 10 anos.( ) Mais de 10
anos.( )
4-

Quais os cursos de atualização na área cursos tem feito nos últimos anos?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5- Juntamente com a Constituição Federal , o Estatuto da Criança e do Adolescente
é o seu maior referencial de trabalho. Considera que conhece a fundo os
pressupostos do ECA?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6Concorda
com
todos
os
pressupostos
da
ECA?
Justifique?___________________________________________________________
___________________________________________________________________
7-Acredita que a violência atribuída ao menor é devida a má aplicação do Estatuto?
Justifique?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8-Considera que durante os 25 anos de vigência do Estatuto, a violência entre
menores ficou mais banal?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9- Quais a principais dificuldades encontradas por você enquanto conselheiro na
realização do trabalho com crianças e adolescentes?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10-Acredita que os problemas em relação ao Estatuto estão na lei ou na sua
aplicação?
Explique.____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11Mudaria
se
pudesse
alguma
disposição
do
Estatuto?
Justifique.___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Muito obrigado!

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

EXCELENTÍSSIMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA INFÃNCIA E
JUVENTUDE .

Sou doutorando em Direito Penal e estou fazendo uma pesquisa que tem como
título. Estatuto da Criança e do Adolescente x Maioridade Penal: Uma reflexão à
luz do Direito. Um Estudo da ação dos Conselhos Tutelares, CMDCA e Escola
no município de IPABA-MG.
Com este questionário pretendo levantar os dados para a elucidação das questões
de minha pesquisa que visa discutir de que forma a implantação do Estatuto da
Criança e do Adolescente no Brasil alterou a rotina da sociedade mais predisposta a
uma violência atualmente atribuída ao menor e de que forma isso afetou a escola, e
a educação em geral. Desde já, agradeço a colaboração e me comprometo com o
sigilo das informações
NOME DO JUIZ: _____________________________________________________
COMARCA:_________________________________________________________

QUESTIONÁRIO
1 – Vossa Excelência considera que a promulgação do Estatuto da Criança e do
Adolescente alterou o perfil da criança e do adolescente na sociedade, sobretudo no
crescimento da violência alcançando cada vez mais infratores mais novos ? E que
hoje isso se tornou efetivamente um problema de larga proporção pela banalização
das medidas de proteção e/ou sócio-educativas relativamente brandas?
2 – Vossa Excelência é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Acredita
em alguma medida alternativa para redução da problemática inserção de crianças e
adolescentes na criminalidade precoce?

