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Apresentação

Mais uma vez, estamos materializando, por meio desta publicação, um sonho de diversas e importantes pessoas que ocupam funções públicas de defender e fazer valer os direitos humanos de crianças e adolescentes. Pessoas que
em Mato Grosso do Sul ocupam a importante missão de, na condição de Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente ou de Conselheiros
Tutelares, atenderem aos preceitos legais de representar os direitos dessa faixa
da população, seja na promoção desses direitos, seja na aplicação de medidas
que possam corrigir as situações que se apresentem como violadoras deles.
Esta publicação, mais um volume da série Escola de Conselhos, retrata a
produção de professores e cursistas do Curso de Capacitação dos Conselheiros Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselheiros Tutelares, realizado no período de julho de 2008 a dezembro de 2009,
reunindo mais de 20 professores e 200 cursistas conselheiros, representando
73 municípios de Mato Grosso do Sul.
A Capacitação dos Conselheiros Estaduais e Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente e Conselheiros Tutelares, oferecida pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, foi fruto de uma ampla parceria com o Governo Federal
por intermédio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
– Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente,
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que garantiu os recursos financeiros para essa realização. De igual importância foi a colaboração do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul que, por intermédio da Secretaria de
Estado de Trabalho e Assistência Social (SETAS) e das prefeituras municipais, oportunizaram
a participação de seus conselheiros.
Há de se destacar a importância da dedicação demonstrada pelos conselheiros cursistas,
em especial aqueles que cumpriram com todas as etapas e metas do curso pois não é tão
fácil ou simples participar de um curso de longa duração que impõe aos seus participantes a
responsabilidade de reeditar a capacitação recebida para os demais conselheiros de seus
municípios e aos atores da rede de proteção, atendimento e defesa dos direitos da criança e
do adolescente. Principalmente quando essa tarefa se coloca como inédita, levando a todos
o desafio de construir uma nova forma de capacitação.
Nesse sentido, a equipe do Programa Escola de Conselhos se sente honrada e realizada
em poder partilhar com centenas de conselheiros o desenvolvimento de uma metodologia
inovadora que busca, sobretudo, fortalecer e empoderar as competências humanas em
cada um dos municípios representados e por meio deles poder, então, democratizar o
acesso a importantes informações que, se bem utilizadas, reduzirão fortemente as situações de violação de direitos de crianças e adolescentes, além de promover uma intervenção mais qualificada dos diversos atores da rede.
É preciso registrar um agradecimento especial à Secretária Nacional de Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República (SDH/PR), bem como a sua equipe de profissionais pela confiança renovada ao
Programa Escola de Conselhos da UFMS, não só pela parceria estabelecida no financiamento
deste curso e desta publicação, mas pela distinção dispensada à experiência desenvolvida por
esse Programa, ao instituir como meta da Agenda Social do Governo Federal a partir de
2007, o fomento, o apoio e a parceria financeira para a implantação de Escolas de Conselhos
em todo o território brasileiro, hoje com 22 Estados da federação contemplados.
Dessa forma, a equipe do Programa Escola de Conselhos renova sua confiança na
capacidade do Estado Brasileiro em se preparar cada vez mais para implantar mecanismos que possam de maneira definitiva oferecer às suas crianças e seus adolescentes uma
pátria justa e de atitudes nobres para com seu povo.
Angelo Motti
Coordenador do Programa Escola de Conselhos - PREAE/UFMS
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Direitos humanos e
direitos da criança e do adolescente

Ana Paula Martins Amaral1

Afinal, o que são direitos humanos? Esta pergunta é formulada repetidas vezes por
estudiosos e leigos e, o que deveria ser um consenso – que direitos humanos são princípios
e valores que todos nós precisamos para ter uma vida digna, independente de qualquer pré
requisito, válidos para todos, homens e mulheres, crianças e idosos, homens livres e encarcerados, nacionais e estrangeiros, ricos e pobres – frequentemente torna-se foco de debates e revelam não raro preconceitos e intolerância.
Importante desmistificar a ideia de direitos humanos. Eles são válidos para todos pela
simples razão de pertencer à família humana. O principio da dignidade coloca-se como
universal, inalienável e imprescritível. O ser humano vale pelo que é, por ser pessoa, não
pode ser comprado ou vendido, merece respeito.
O direito da criança e do adolescente tem acompanhado o ideal de proteção dos
direitos humanos. De objeto de tutela, a criança e o adolescente passaram a sujeito de
direito, devendo ser protegidos e amparados dada a sua situação de vulnerabilidade.
No direito brasileiro, a preocupação com a proteção aos direitos humanos da criança
e do adolescente se expressa na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA) de 1990, que estabelecem ser dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à

1

Doutora em Direito
pela PUC-SP (2005).
Professora Adjunta da
Faculdade de DireitoUFMS, colaboradora
do Programa Escola de
Conselhos PREAE –
UFMS.
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profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária.
O Estatuto da Criança estabelece ainda, em seu artigo 18, ser dever de todos velar
pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
Dentre os direitos humanos relacionados à infância e juventude destacam-se os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à alimentação e os direitos sociais, como educação,
saúde, trabalho e moradia, proteção à maternidade, ao esporte, ao lazer e à cultura.
O direito à vida é o mais fundamental dos direitos humanos, pois é a partir dele que
podemos exercer todos os outros. Direito à vida não é apenas uma garantia de que ninguém deve matar ninguém, mas a de que todas as nossas necessidades fundamentais
devem ser respeitadas, para que tenhamos uma vida digna.
O direito à liberdade engloba o direito de ir e vir, de se expressar, de escolher sua
religião, de ser informado, de não ser preso arbitrariamente. O direito à igualdade, também
chamado de isonomia, encontra sua fundamentação na Constituição Federal de 1988, que
estabeleceu a igualdade entre homens e mulheres, proibindo qualquer discriminação baseada em sexo ou orientação sexual, e ainda prevê que não deve existir diferenciação
entre crianças havidas dentro ou fora do matrimônio.
Os direitos sociais encontram-se previstos no artigo 6º da Constituição Federal e abarcam, como já mencionados, os direitos à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, à
maternidade e infância, à assistência aos desamparados. Significam ter um padrão de vida
capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, habitação
e cuidados médicos, o direito à segurança, em caso de desemprego, doença e invalidez ou
outros meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. O direito à saúde
engloba a proteção à maternidade e à infância que têm direito a cuidados e assistência
especiais.
A educação deve ser entendida como elemento fundamental para a transformação
das pessoas e do mundo. O direito à moradia, como outro direito social, encontra-se inserido na perspectiva de que a sua constitucionalização convalida a indisponibilidade da habitação ao estado de bem-estar do ser humano e a sua dignidade.
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O direito ao trabalho deve ser considerado inerente à condição humana, nas palavras
de Dalmo Dallari,
2

Por meio do trabalho o ser humano desenvolve suas potencialidades, ao mesmo tempo em que
recebe e expressa solidariedade. Por isso o trabalho não deve ser tratado como simples mercadoria, devendo ser reconhecido como um direito individual e um dever social, que deve ser
exercido em condições justas.

Todavia, não é aceito pela comunidade internacional o trabalho infantil, em especial
das piores formas de trabalho que ferem a dignidade da criança e impedem seu pleno
desenvolvimento, conforme a Convenção 182 da OIT2.
O sistema jurídico brasileiro, acompanhando o sistema internacional de proteção aos
direitos humanos, tem elevado a criança à prioridade absoluta das políticas públicas3, baseado no paradigma da proteção integral e de respeito aos seus direitos como ser humano.
Deve-se levar em conta os melhores interesses da criança, que deverá gozar de proteção
social, sendo-lhe proporcionadas oportunidades e facilidades a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal em condições
de liberdade e dignidade.

Os tratados internacionais de direitos humanos buscam assegurar
proteção especial a crianças e adolescentes, no
âmbito do direito do
trabalho. A Convenção
182 da OIT determina
que a expressão das piores formas de trabalho
infantil compreende:
(a) todas as formas de
escravidão ou práticas
análogas à escravidão;
(b) utilização, procura e
oferta de criança para
fins de prostituição, de
produção de material
pornográfico ou espetáculos pornográficos; (c)
utilização, procura e
oferta de crianças para
atividades ilícitas; (d)
trabalhos que, por sua
natureza ou pelas circunstâncias em que são
executados, são suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança.
3

Conforme o artigo 4º
do ECA, a criança e o
adolescente possuem o
direito à primazia de
receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; a precedência no atendimento
nos serviços públicos ou
de relevância pública, a
preferência na formulação e na execução das
políticas sociais públicas; a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção
da infância e juventude.
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Fundos dos direitos da criança
e do adolescente e o processo orçamentário

Cláudio Augusto Vieira da Silva1

Histórico
Os Fundos Especiais foram criados por uma legislação no período da ditadura militar
(Lei Federal no 4.320/1964). A sua função é basicamente a gestão de recursos para atividades específicas, não se misturando, portanto, com outras atividades previstas nas leis
orçamentárias.
Nesse sentido também devem ser entendidos os fundos para a infância e adolescência. Trata-se de um fundo de natureza específica, para determinada finalidade, qual seja:
para ações de caráter específico na área da criança e do adolescente.

1
Psicólogo da
Fundação Centro de
Defesa dos Direitos
Humanos Bento
Rubião, mestrando em
Políticas Públicas e
Formação Humana na
Universidade do
Estado do Rio de
Janeiro.

A legislação específica aqui tratada inclui o Estatuto da Criança e do Adolescente,
onde os fundos são criados. A intenção é clara: facilitar a administração de um conjunto
de recursos, com a finalidade do desenvolvimento de ações que busquem garantir os direitos de crianças e adolescentes.
Portanto, esses fundos especiais, vinculados aos Conselhos de Direitos, devem ser
tratados sob essa diretriz. Não cabe vincular a eles outros objetivos, por exemplo, executar
as despesas para manutenção dos conselhos de direitos e tutelares. Isto é uma obrigação
do Poder Executivo, que deve prover, com seus próprios recursos, a estrutura necessária
para o funcionamento desses órgãos públicos.
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Quando nos referimos a fundos especiais, estamos nos referindo também a ações
especiais. Desta forma, eles também devem se afastar de serem meios para o financiamento de políticas públicas de caráter permanente. Como fundos especiais devem servir
para o financiamento daquelas iniciativas específicas, inovadoras, experimentais ou em
caráter temporário.
As ações de execução permanente devem ser previstas no orçamento geral dos executivos, e serem objetos permanentes de financiamento. Por se tratar de ações continuadas, devem estar previstas numa perspectiva além das ações especiais, momentâneas.
Outra característica dos fundos da infância é a sua gestão política. O órgão público
responsável pelas ações a serem financiadas com esses recursos é somente o Conselho
de Direitos. Esses Conselhos, por intermédio de seus órgãos internos, é que irão decidir de
que forma e em que ações serão investidos os recursos disponíveis. Sejam esses recursos
de qualquer das fontes que compõe o fundo, do próprio orçamento (impostos, taxas, repasses e outros) ou do mecanismo de captação com as pessoas físicas e/ou jurídicas.
Fundos e orçamento
O fato de cada Conselho de Direitos ser o gestor político do fundo tem produzido
certas limitações na ação desses conselhos no que se refere à compreensão da importância em participar ativamente em todo o processo orçamentário.
Os conselhos têm a obrigação de participar de todo o processo orçamentário geral,
para fazer valer o princípio da “Prioridade Absoluta”. Sem recursos públicos não atingiremos a meta da universalização das políticas públicas para alcançarmos esse objetivo que
consignamos na Constituição Federal.
Haverá sempre disputas em torno desses recursos orçamentários, isto é do jogo democrático. Aquele ator que se abster de participar não terá chances de fazer valer a sua
vontade na disputa pelas prioridades de cada período.
Assim, fazer propostas para o Plano Plurianual (a cada quatro anos), para a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (a cada ano) e para a Lei Orçamentária (a cada ano) deve ser
ação prevista no planejamento dos Conselhos de Direitos, a fim de garantir as ações nas
políticas públicas, tendo como prioridade a criança e o adolescente.
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Não é só dos recursos do fundo que esses gestores políticos (os conselhos) têm que
se preocupar. Para a programação dos fundos, devem-se também fazer as propostas para
todo esse processo orçamentário, além de seu Plano de Ação e de Aplicação, que são
obrigações dos Conselhos de Direitos.
Há ainda a possibilidade de esses fundos captarem recursos extraorçamentários, via
pessoas físicas e/ou jurídicas, para fins específicos. Essa possibilidade, inclusive, permite a
quem destinar recursos para os fundos da infância e adolescência, descontá-los na declaração de imposto de renda devido até o limite de 1% para a pessoa jurídica e 6% para a
pessoa física.
Cabe aqui um destaque. Mesmo sendo recursos oriundos de pessoas físicas e/ou
jurídicas, ao serem incorporados como receitas nos fundos da infância, tornam-se recursos públicos. Portanto, devem sofrer todo tratamento que os recursos públicos recebem,
dentro dos princípios da impessoalidade, transparência e publicidade nas orientações e
objetivos em que serão utilizados.
Por outro lado, há um equívoco na pauta de alguns dos Conselhos de Direitos que
centram todos os seus esforços nesse processo de captação, colocando em um plano
secundário os recursos próprios do orçamento público. São duas ações distintas com o
mesmo objetivo, arrecadar o máximo de recursos possíveis para as políticas públicas na
área da infância e adolescência. Não se trata de fazer um ou outro, mas sim as duas
ações, e, sem dúvida, os recursos previstos na elaboração do orçamento devem ser sempre a prioridade.
Finalmente, é importante ressaltar o caráter democrático que os Conselhos de Direitos têm obrigação de dar nas discussões e definições sobre a gestão política desses fundos. Esse órgão de composição paritária traz, em sua própria composição, o germe do
exercício da democracia como forma de gestarmos espaços públicos que sejam realmente
públicos e não refém de pequenos grupos, em prejuízo da maioria da população.
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Introdução à
metodologia de pesquisa
David Victor - Emmanuel Tauro1
Vivian da Veiga Silva2

O presente artigo tem como objetivo apresentar informações básicas sobre a
metodologia de pesquisa, tais como: conceito de pesquisa, tipos e métodos, componentes
de um projeto de pesquisa. Primeiramente, devemos desmistificar a concepção de que
pesquisa é um instrumento exclusivo dos meios acadêmicos; a curiosidade sobre um determinado objeto, a busca por respostas sobre determinadas perguntas não se restringe
aos “muros das universidades”, mas é essencial para o desenvolvimento humano e de
todas as áreas de atuação. Logo, podemos definir pesquisa como um ato de buscar respostas para perguntas feitas sobre determinado assunto, uma atividade fundamental para
ter conhecimento seguro sobre a realidade. É uma atividade constante e interminável,
porque nós não conseguimos ficar satisfeitos com o conhecimento que possuímos, visto
que a realidade está em constante mudança e nossos questionamentos sobre essas mudanças também não têm fim.
Porém, a pesquisa não é guiada meramente pela curiosidade e pela vontade de conhecer. O ato de pesquisar envolve conhecer e utilizar normas, métodos e outros instrumentos
teóricos para atingirmos o objetivo de desvelar e compreender determinado objeto. Logo,
a pesquisa também pode ser considerada como uma atividade metódica e formal para
alcançar respostas sobre questões do conhecimento científico com o intuito de resolver
problemas de nossa realidade. Qualidades como humildade, disciplina, perseverança e
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paciência são essenciais para sermos bons pesquisadores, bem como o acesso à biblioteca, à informática e outras ferramentas necessárias para levar essa tarefa de pesquisa a
termo.
Com isso, para desenvolvermos de forma sistemática e organizada, a pesquisa deve
ser realizada por meio de passos sucessivos e determinados:
– escolha do tema (o que pesquisar?): o pesquisador deve levar em conta seu interesse por determinado assunto ou área do conhecimento, bem como a possibilidade de
acesso a fontes bibliográficas e a viabilidade de tempo e recursos necessários;
– revisão da literatura produzida sobre o tema e justificativa (por que realizar essa
pesquisa?): a importância para a sociedade, para a instituição ao qual pertence, para o
conhecimento e para o pesquisador;
– objetivos geral e específicos: o que o pesquisador pretende conhecer por meio da
pesquisa;
– metodologia (como vou realizar essa pesquisa?): quais os instrumentos e métodos
que serão utilizados para estudar e pesquisar o objeto: dedutivo, indutivo, hipotético,
dialético, fenomenológico e investigativo;
– coleta de dados: com questionário, formulário, observação, entrevista, história de
vida;
– ordenação dos dados e análise/discussão dos dados; apresentação dos resultados
sob a forma de relatório, monografia ou dissertação.
Portanto, a pesquisa apresenta três etapas: planejamento, construção e apresentação.
Na primeira etapa, a pesquisa é preparada pela escolha do tema, objetivos geral e específicos, justificativa, metodologia, delimitação, cronograma e bibliografia do problema a ser
estudado. Já na segunda etapa, a pesquisa é realizada pela sua construção, pela utilização
de métodos e instrumentos para atingir os objetivos colocados no projeto de pesquisa. Por
fim, na terceira etapa, o pesquisador apresenta de forma organizada os resultados alcançados no decorrer da pesquisa.
Quanto ao tipo de pesquisa, podemos distingui-la em quatro tipos: básica (quando lida
com questões teóricas fundamentais sem aplicação prática prevista), aplicada (quando a
resolução dos problemas pesquisados redunda em atividades práticas a serem feitas na
realidade social), quantitativa (baseada em etapas de atividades com respostas ordenadas
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e analisadas em números) e qualitativa (pesquisa baseada em análise e interpretação de
informações descritivas). Com relação aos objetivos da pesquisa, podemos dividi-la em
exploratória (quando o esforço é de esclarecer um problema estudado), descritiva (quando
os conteúdos de um problema são expostos para análise e conhecimento) e explicativa
(quando tentamos oferecer respostas às razões de um fenômeno). Em termos técnicos, a
pesquisa apresenta algumas formas, como bibliográfica (quando procuramos informações
publicadas em livros e/ou revistas especializados e meios eletrônicos), levantamentos de
dados observados, pesquisa-ação (quando, lidando com problemas comunitários, a pesquisa envolve ações práticas) e outras.
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A proteção integral e
o Sistema de Garantia de Direitos

Edson Sêda1

Num apanhado geral, podemos dizer que, com a Constituição cidadã de 1988, o Brasil
aboliu a doutrina da “situação irregular do menor” em que crianças e adolescentes, rotulados, naquela época, de menores, eram considerados cidadãos do futuro. E passou a
adotar a doutrina da “proteção integral”, em que são tidos como adultos do futuro, mas
cidadãos do presente.
No artigo 227 dessa Constituição, fizemos inscrever o resumo de todas as garantias
que iriam ser aprovadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), na Convenção
sobre os Direitos da Criança de 1989. Fomos pioneiros. O objetivo era organizar o sistema
brasileiro de proteção integral com providências legislativas, educativas, sociais e administrativas.
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A primeira das leis foi o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, lei federal que
orienta os sistemas locais que devem ser regulados por lei de cada município. Cada lei
municipal de cada um dos cinco mil quinhentos e sessenta municípios brasileiros (sob o
princípio da descentralização político-administrativa) deve organizar o sistema tripartite
de proteção local, composto de três instâncias fundamentais:
– O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é a instância que
delibera e aprova os programas de proteção e socioeducativos, e administra o fundo
de recursos destinados a esses programas.
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– A instância que executa os programas de proteção, em quatro regimes:
1. o que faz orientação e apoio sociofamiliar;
2. o que dá apoio socioeducativo em meio aberto;
3. o que providencia colocação familiar;
4. o que dá proteção no regime, que antes se chamava “abrigo”, e hoje é denominado regime de acolhimento institucional.
– A instância que controla, nos termos da lei, os direitos individuais eventualmente
ameaçados ou violados, que é o Conselho Tutelar.
Há de se tomar, nesse sistema tripartite de proteção, o cuidado de não confundir as
ações de “orientação e apoio sociofamiliar”, próprias de profissionais da Assistência Social, com as intervenções de controle do Conselho Tutelar.
Ao lado dos regimes de proteção a eventuais vítimas, o sistema local (revogado que
foi o antigo sistema federal centralizador) deve contar também com regimes – sempre
regulados em lei municipal – destinados a cumprir sentenças aplicadas por juízes a adolescentes autores de infração criminal, regimes que são em número de três:
– o de liberdade assistida, que é o menos rigoroso;
– o de semiliberdade (com o rigor da privação parcial de liberdade);
– o de internação (com o rigor da privação de liberdade, ou seja, o rigor da prisão).
Como se vê, o Brasil saiu da ditadura e entrou no sistema democrático de organização
social, por meio da municipalização do atendimento. Para tal fim, cabe a cada município
produzir leis corretas, que respeitem os princípios constitucionais e as regras do Estatuto
da Criança e do Adolescente.
Cabe, pois, a cada Governo Municipal, organizar-se para a prevenção da negligência,
da discriminação, da exploração, da violência, da crueldade, do abandono, da opressão,
seja na família, nas vizinhanças, na escola e nas comunidades.
Capítulo importante do cumprimento do Estatuto federal é o que tem a ver com os
estabelecimentos em que se vendem bebidas alcoólicas e outros eventuais produtos que
possam causar dependência. Tais estabelecimentos funcionam com alvará expedido pela
Prefeitura Municipal. E esta deve exigir dos responsáveis, o cumprimento das condições
em que são emitidos os alvarás. Para tanto, deve manter fiscalização rigorosa e compe-
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tente para que se previna que crianças e adolescentes sejam vítimas de tais estabelecimentos.
Por sua vez, em tudo que tem a ver com prevenção e com repressão aos crimes, as
ações cabem à polícia militar, a qual deve atuar em harmonia com a polícia civil, esta com
o dever de proceder a todas as investigações que tenham a ver com a apuração de infrações criminais em que crianças e adolescentes sejam vítimas ou, eventualmente, venham
a ser vitimadores.
Quanto ao Ministério Público, este, com a Constituição de 1988 e o Estatuto de 1990,
deixou de ser mero auxiliar do antigo, obsoleto e revogado juiz de menores, para ser o
fiscal da lei e o titular das ações que têm a ver com os direitos e os deveres da população
infantojuvenil. E foi criada a Justiça da Infância e da Juventude, pela qual o Poder Judiciário assume seu correto e adequado lugar de prestador da função jurisdicional.
Com tais iniciativas, o Poder Judiciário brasileiro deixa de ser, como no passado, mero
administrador de depósitos públicos para crianças e adolescentes, rotulados como menores. O Estado brasileiro, seja por intermédio da União, de cada Estado e de cada município, deixa de ser, principalmente, como antes, o tutor e o guardião de “menores”, em
depósitos massificadores e coletivizantes. Passou a ser o garantidor “da tutela” não das
pessoas, mas da tutela “dos direitos” de crianças e adolescentes.
Nesse regime, quando uma criança e/ou adolescente tiverem graves problemas entre
seus parentes e seus vizinhos, devemos continuar a combater o recurso de interná-los em
estabelecimentos públicos, denominados abrigos, como no passado. Devemos garantirlhes convivência familiar e comunitária em programas corretos, bem organizados pelo
município, programas deliberados em paritária participação social, executados pela política
de Assistência Social.
Isto sempre sob o zelo do Conselho Tutelar, nos termos da lei, a proteção policial, a
fiscalização do Ministério Público e a eventual intervenção da Justiça da Infância e da
Juventude, quando houver necessidade de apelarmos para o julgamento contencioso, no
âmbito do devido processo legal.
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A formação de estratégias
Jéferson Weber dos Santos1

O conceito de estratégia esteve vinculado durante muitos anos à ideia de planejamento, como se fossem sinônimos. Nas décadas de 1960 e 1970, o planejamento estratégico
era a metodologia que preponderava entre os administradores e toda organização que
almejasse bons resultados precisaria ter o seu planejamento, orientado pela missão e visão. A esse tipo de estratégia dá-se o nome de deliberada, formada por um conjunto de
atividades organizadas a partir de um relacionamento lógico, e a eficiência de sua
implementação dependerá de uma estrutura organizacional com condições de garantir a
coordenação dessas ações. As lideranças da organização ou estrategistas contratados
formulam as estratégias de forma consciente e explícita a partir de intenções previamente
articuladas. Tanto o processo de elaboração da estratégia quanto o planejamento consolidado podem se tornar um importante mecanismo de controle formal na organização.
As atividades relacionadas à formulação passam pela identificação de oportunidades e ameaças para a organização a partir das influências do ambiente externo e pela
avaliação dos pontos fracos e fortes da instituição, considerando o ambiente interno. Por
meio desse processo, conhecido como a análise de SWOT (strengths, weaknesses,
opportunities e threats), são identificadas as variáveis constituintes dos possíveis cenários futuros, dessa forma, facilitando a decisão da melhor estratégia para a organização. A capacidade da organização em antecipar possíveis eventos diagnosticados na
análise de SWOT e incorporá-los ao plano é uma das características da estratégia formalizada.
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O processo de formulação de estratégias é dinâmico e complexo, contudo uma das
maiores dificuldades para as organizações é a sua implementação. Em pesquisa realizada
com 600 organizações do terceiro setor nos Estados Unidos, foi possível constatar que a
implementação da estratégia é o principal ponto crítico. Nesse caso, foram consideradas
aquelas instituições que tinham formalizado a estratégia por meio do planejamento. Os
autores da pesquisa consideram a participação e a definição de responsabilidades como
elementos essenciais para o sucesso na implementação das estratégias. Argumentam ainda que as falhas são decorrentes da má formulação das estratégias.
A tentativa de separar o pensamento da ação é um dos problemas encontrados no
planejamento estratégico. Compete aos planejadores e executivos o papel de formularem
as estratégias e ao restante do pessoal a tarefa de implementá-las. Pensar estrategicamente é fundamental para as organizações, cabendo aos planejadores o papel de contribuir e gerar condições para que os executivos possam utilizar a intuição e a criatividade na
formação de estratégias, mas esta não pode ser uma tarefa exclusiva deles. Além do mais,
as estratégias podem se formar sem uma intenção deliberada. A esse tipo de estratégia
denomina-se “emergente”. Há uma estratégia emergente na medida em que ocorre um
padrão nas ações da organização, sem uma formalização prévia por meio de um plano. Há
uma “linha de ação coerente” que gera resultados satisfatórios para a organização, mesmo não tendo sido planejados, existe uma estratégia. Aquelas organizações que dão espaço para o aprendizado apresentam mais condições para se ajustarem ao ambiente e de
aceitarem a emersão de novas estratégias. As revisões dos planos, os erros diagnosticados, as oportunidades e as ameaças externas podem levar a empresa a adotar estratégias
diferentes do previsto inicialmente, valorizando variáveis emergentes e experimentando
novas ações que poderão convergir em um padrão e posteriormente serem reconhecidas
como estratégias.
O processo de formação de estratégias não fica limitado aos elementos levantados.
Os stakeholders, por exemplo, podem ser considerados outro importante elemento a ser
analisado. O estudo do processo de formação de estratégias nas organizações, sejam
governamentais, empresariais ou do terceiro setor, pode ser mais producente se forem
identificados os seus principais stakeholders, também conhecidos por públicos de relacionamento, e o seu grau de influência. Uma organização é constituída para atender necessidades da sociedade e sua interação com os diferentes públicos ajudará na definição
do seu foco e na qualidade dos serviços prestados ou produtos gerados. Cada vez mais os
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gestores incorporam nas suas decisões gerenciais as expectativas dos stakeholders e,
para isso se aproximar, criar canais de diálogo são elementos fundamentais para uma
eficiente gestão.
A análise de ambiente e a constituição de canais permanentes de comunicação com a
sociedade propiciam espaços para a formulação e a emersão de novas estratégias. Diante
desse contexto, a organização terá melhores condições de buscar a sustentabilidade. Ser
uma organização sustentável pressupõe agir no presente pensando no futuro, para além de
seus interesses mais imediatos. Significa interagir permanentemente com a sociedade,
investir no desenvolvimento dos seus colaboradores, captar recursos e administrá-los com
eficácia e gerenciar de forma qualificada seus processos.
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Redes de proteção social às crianças
e aos adolescentes

Joseleno V. dos Santos1

As redes de proteção se constituem em articulações de pessoas, de organizações e
instituições com o objetivo de compartilhar causas, projetos de modo igualitário, democrático e solidário. É a forma de organização que está baseada na cooperação, na conectividade
e na divisão de responsabilidades e competências. Não é algo novo, mas fundamentalmente uma concepção de trabalho (Lídia, 2002), é uma forma de trabalho coletivo, que indica
a necessidade de ações conjuntas, compartilhadas, na forma de uma “teia social”, uma
malha de múltiplos fios e conexões. Portanto, antes de tudo, é “uma articulação política”,
uma aliança estratégica entre atores sociais (pessoas) e forças (instituições), não hierárquica, que tem na horizontalidade das decisões e no exercício do poder, os princípios
norteadores mais importantes.
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – art. 86, define rede com um “[...]
conjunto articulado de ações governamentais, não-governamentais, da união, estados e
municípios [...]”.
A Norma Operacional Básica (NOB)/2005 (p. 22), do Sistema Único da Assistência Social, descreve a Rede Socioassistencial como sendo “um conjunto integrado
de ações de iniciativa pública e da sociedade que oferta e opera benefícios, serviços,
programas e projetos, o que supõe a articulação entre todas estas unidades de provisão de proteção social, sob a hierarquia de básica e especial e ainda por níveis de
complexidade”.
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O atendimento às crianças, aos adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade
social e com direitos violados exige uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, com o
envolvimento das diversas políticas públicas setoriais e a construção de serviços de referência e contrarreferência, portanto, de Redes de Proteção Social.
No processo de articulação das redes: as pessoas, os atores sociais e as organizações
devem conhecer e reconhecer suas limitações e, também, suas possibilidades. Ninguém e
nenhuma organização são suficientes para responder e ter ações totalmente resolutivas no
seu próprio âmbito de atuação. São competências e responsabilidades legais, institucionais,
constitucionais, definidas pela missão, pela finalidade e pelos objetivos de cada instituição
e organização. Contudo, cada instituição ou pessoa no seu raio de ação tem algo a falar, a
fazer, a propor e, especialmente, a contribuir na compreensão, na intervenção e na proteção das crianças, dos adolescentes e das famílias com direitos violados.
Trabalhar em Rede é, antes de tudo, reconhecer que todos os indivíduos e organizações são dotados de recursos, de capacidades, de possibilidades e que, também, são possuidores de fragilidades, de carências e de limitações.
No processo de constituição das Redes de Proteção consideremos importante: estabelecer uma “agenda de trabalho comum”; definir um calendário de reuniões; constituir
um processo permanente de mobilização para os encontros e reuniões; ter uma condução
democrática que envolva todos; definir a organização responsável pela Secretaria Executiva da Rede de Proteção; registrar todos os eventos, reuniões e encontros; e estabelecer
um calendário de visitas para sensibilizar os gestores das diversas políticas públicas e
organizações da sociedade civil.
As relações, no processo de construção das Redes de Proteção, devem se pautar
pelo profissionalismo, pelas atribuições e competências de cada instituição. Contudo, as
relações sempre serão crivadas por relações sociais, portanto, humanas (limites e possibilidades), e, assim, as marcas, a forma de fazer, o nível de qualificação/formação, a concepção de mundo, de criança, de vida e outros das pessoas também estarão presentes e
demarcarão todo o processo.
Consideramos que Rede de Proteção Social é uma aliança estratégica entre atores
sociais (pessoas) e forças (instituições), que deve potencializar e contribuir para que os
Conselhos de Defesa de Direitos elaborem políticas públicas intersetoriais de atendimen-
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to; que sejam implementados serviços/ações, programas e projetos; que se estabeleçam
formas de controle social efetivos e adotem estratégias que fomentem a participação das
organizações da sociedade civil e da comunidade local.
As organizações que compõem a Rede devem trabalhar visando a garantir
resolutividade dos casos; conhecimento crescente, por meio de estudos e pesquisas, das
principais violações de direitos praticadas contra crianças e adolescentes (locais de ocorrência, perfil dos envolvidos, tipos de violência, características e outras); mapeamento e
organização dos serviços, das ações, dos programas e projetos por níveis de complexidade; fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos; construção de Fluxos: de Denúncia
e Notificação, de Atendimento e de Defesa e Responsabilização; e, integração dos programas, projetos, serviços e ações que, direta e indiretamente, têm relação com as
vulnerabilidades levantadas e os direitos violados.
Por fim, as Redes de Proteção devem ser materializadas/consubstanciadas em Fluxos da Atenção, com as organizações participantes, com endereços, telefones, nomes dos
responsáveis, que devem ser divulgados (por folhetos, cartazes e mensagens nos meios de
comunicação de massa) para toda a comunidade local.
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Desenvolvimento psicossocial
da criança e do adolescente

Maria de Lourdes Jeffery Contini1

Para compreender os diferentes momentos que envolvem o desenvolvimento humano,
são necessárias visões que abarquem as questões afetivas, cognitivas, sociais e biológicas em
todo o ciclo da vida. Podemos então dizer que o desenvolvimento é um campo que faz interface
com diversas áreas do conhecimento, como a biologia, antropologia, sociologia, educação, medicina, entre outras. Isso nos leva à necessidade de integrar a uma visão interdisciplinar.
Sob essa perspectiva de considerar o papel do contexto no desenvolvimento, temos a
Teoria Ecológica de Bronfrenbrenner (2002). Segundo o autor, os processos do desenvolvimento não se limitam a um ambiente único nem imediato, mas incluem interconexões
entre os ambientes que afetam o indivíduo, assim como as influências externas de meios
mais amplos.
A influência entre os diversos ambientes é recíproca, não pode ser entendida do ponto
de vista de uma única direção. Teorias contextuais do desenvolvimento tendem a estudar
apenas uma direção de como as relações interpessoais ou ambientais mais amplas afetam
o desenvolvimento. Por exemplo, a influência do nascimento de um novo bebê na vida de
um irmão deve ser entendida do ponto de vista a influência do bebê na vida da mãe, da
criança e como a mãe e a criança afetam a vida do bebê também.
A perspectiva de Bronfenbrenner é interessante, pois ressalta que os vários sistemas
não só afetam, mas são afetados pelos indivíduos. Dentre esses vários sistemas se encontram o “microssistema, mesossistema, o exossistema, o macrossistema e o cronossistema”.
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O microssistema é o ambiente que afeta diretamente o indivíduo (casa, escola, local de
trabalho); o mesossistema envolve o entrecruzamento dos vários microssistemas. Já o
exossistema envolve a inter-relação dos ambientes, e que pelo menos um deles não afeta o
indivíduo diretamente (por exemplo, o local de trabalho dos pais pode afetar a criança indiretamente). O macrossistema envolve padrões culturais amplos, como as políticas públicas e econômicas, sistemas de crenças e ideologias que afetam a vida dos indivíduos. O cronossistema
inclui a dimensão do tempo histórico e sua influência no ambiente.
Parece importante, a partir dessa teoria, compreender que o desenvolvimento humano envolve pensar como os diferentes contextos sociais afetam os indivíduos e promovem
o seu desenvolvimento. Os seres humanos têm sentimentos, necessidades e objetivos sociais. A busca por uma maior compreensão de si mesmo, do outro, das relações interpessoais,
dos costumes e instituições sociais são inerentes ao indivíduo.
Podemos verificar que, desde o nascimento, o bebê apresenta uma personalidade
própria e esse desenvolvimento está associado, principalmente, aos relacionamentos sociais. As relações sociais vão continuar afetando e sendo afetadas pelo desenvolvimento ao
longo de toda a história do indivíduo. De um ponto de vista mais global, precisamos também entender como os aspectos sociais mais globais, por exemplo, os sistemas políticos,
políticas econômicas, sistemas de crenças influenciam o desenvolvimento humano.
O entendimento das emoções, o desenvolvimento dos primeiros apegos, do Eu, do
senso de identidade, dos relacionamentos íntimos, a relação da criança na família, na escola, nos grupos sociais característicos da adolescência. É possível verificar que na linha do
desenvolvimento humano, a entrada no mercado de trabalho e a vida social na idade adulta, assim como a aposentadoria, são questões ligadas aos aspectos do desenvolvimento
psicossocial do indivíduo.
A identificação dos fatores que afetam o desenvolvimento humano podem nos ajudar
a pensar sobre trabalhos de intervenção mais eficazes que contribuam na prevenção e
promoção das crianças e dos adolescentes, que são considerados pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), como “sujeitos de direitos, em condição especial de desenvolvimento” e, com isso trabalharmos na direção do fortalecimento da cidadania deles.
Referência bibliográfica
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Programa Brasil sem Homofobia:
sua importância para enfrentamento à
exploração sexual de adolescentes LGBTTs
Mateus de Castro Castelluccio1

Este texto é uma breve seleção de alguns temas apresentados na Capacitação
dos Conselheiros Tutelares, Conselheiros Municipais e Estaduais dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Mato Grosso do Sul, na Expansão do PAIR em Mato
Grosso do Sul, e no Movimento MS Contra a Violência, realizados em 2007 e 2008
(quando fui coordenador do Centro de Prevenção e Combate à Homofobia do Governo de MS), todos eventos tendo a Escola de Conselhos/UFMS como executora
ou articuladora.
O tema combate à homofobia foi pensado para os cursos da Escola de Conselhos
por haver um número considerável de adolescentes LGBTTs (especialmente adolescentes travestis) em situação de exploração sexual e para que a rede de enfrentamento
pudesse lidar com o atendimento deles, bem como compreender os riscos que a não
aceitação social, principalmente familiar, podem causar no rompimento de laços familiares.
1

Uma vez reconhecida a discriminação contra LGBTTs precisamos entender
seu alcance e consequências, buscando meios e ações em diversas políticas públicas para superação. No combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, a
homofobia é visualizada como fator que leva principalmente ao rompimento de vínculos familiares e não permanência na escola, aumentando os riscos da ocorrência
de exploração.
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Contextualizando o tema
Devemos levar em consideração que vivemos em uma sociedade cujas relações são
baseadas em um modelo heterossexista, isto é, parte-se do senso comum de que a
heterossexualidade (relacionamento homem-mulher) é normal sendo as demais sexualidades2 destoantes, anormais e consequentemente desprezíveis.
A esse respeito, é importante salientar que, desde 1973, a homossexualidade deixou
de ser considerada doença, distúrbio ou perversão e, em 1990, foi retirada definitivamente da Classificação Internacional de Doenças (CID). Assim, passando a utilizar o
termo homossexualidade (como uma das sexualidades possíveis) ao invés de
homossexualismo (doença), além de não adotar a heterossexualidade como pré-existente, natural ou normal. Elas (hétero e homossexualidade) são igualmente sexualidades
normais.
Não há comprovação ou argumento irrefutável a respeito de fatores que levam à
homossexualidade, tampouco formas de evitá-la. Não podemos tratar essa questão como
simples “opção” de cada indivíduo, uma vez que é pouco provável que alguém opte por
uma vida de discriminação. Quando utilizamos o termo “opção sexual” estamos dizendo
que existe outra sexualidade anterior, natural, normal – a heterossexualidade – que todos
os humanos seriam originariamente heterossexuais e que os homossexuais destoariam do
normal, e teriam optado em mudar sua sexualidade.
Por outro lado, devemos nos preocupar com as violações de direitos a que LGBTTs
podem vir a sofrer: a homofobia, tipo específico de preconceito caracterizado pela não
aceitação da diversidade sexual e pela discriminação dessas pessoas. É importante refletir
a homofobia e os consequentes traumas que esta causa: xingamentos, ofensas, pauladas,
pedradas, facadas, rompimento de vínculos familiares, exploração sexual de adolescentes
LGBTT, mortes de homossexuais. O Brasil ocupa o (lastimável) primeiro lugar no ranking
dos países onde mais homossexuais são mortos3.
2

3

Homossexualidade,
bissexualidade,
transexualidade,
travestilidade

Fonte: Grupo Gay da
Bahia - http://
www.ggb.org.br

Continuar afirmando a “opção sexual” encobre o fato de que o problema não está nos
LGBTTs, mas sim na sociedade que os discrimina, apresentando-a como consequência da
“escolha” efetuada pelos homossexuais. É transmitir a falsa impressão de que a causa do
problema é ser homossexual, e não o preconceito que a sociedade tem para com essas
pessoas.
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No século XX, vimos a implementação de diversas ações de promoção dos direitos
humanos. Recentemente, os LGBTTs passam a se mobilizar e refletir sobre a condição de
violação de seus direitos. Organizados, criam plataformas de reivindicações mostrando as
principais formas de violação de Direitos Humanos a que estão sucetíveis.
No Brasil, a partir da década de 1980, ocorre o diálogo entre o movimento LGBTT e
o poder público, inicialmente para prevenir e combater a Aids. Posteriormente, começaram os debates sobre a necessidade de políticas públicas que atendessem as necessidades
deste público e, principalmente, com o objetivo de diminuir a homofobia no país.
O Programa Brasil sem Homofobia (BSH), política pública criada em 2004, está hoje
na estrutura da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República4, como finalidade de fomentar e construir ações que visem à diminuição da violência e discriminação e
promoção da cidadania LGBTTs.
Levando em consideração que tal forma de discriminação acontece em diversos espaços sociais (casa, escola, trabalho, comércio, ou seja, na vida cotidiana), o Programa
Brasil sem Homofobia promove articulações com diversos Ministérios (Saúde, Educação,
Cultura, Justiça entre outros), para contemplar a diversidade sexual na formulação e
implementação de políticas públicas que respeitem e valorizem a população LGBTT.
As principais ações do Brasil sem Homofobia estão voltadas ao:
a) apoio a projetos de fortalecimento de instituições públicas e não governamentais
que atuam na promoção da cidadania LGBT e/ou no combate à homofobia;
b) capacitação em direitos humanos para profissionais e representantes do movimento LGBT que atuam na defesa de direitos humanos;
c) disseminação de informações sobre direitos, de promoção da autoestima LGBT;
d) incentivo à denúncia de violações dos direitos humanos da população LGTB;
e) capacitação e disseminação de informação a gestores das diversas esferas governamentais na temática de direitos humanos da população LGBT;
f) atuação na troca de experiências de sucesso em matéria de políticas públicas em
vários países do mundo, com foco nas relações do Mercosul. 5
Os primeiros projetos apoiados pelo BSH foram de criação dos Centros de Referência em Direitos Humanos e Combate à Homobia6. Nesses espaços, as vítimas de discriminação e violência por orientação sexual podem contar com apoio psicossocial – uma vez

4

www.sdh.gov.br

5

Site Programa Brasil
sem Homofobia.
Acesso em:
15 dez. 2009.

6

Fonte: http://
www.abglt.org.br/port/
centrosref.html.
Acesso em:
25 jul. 2010.
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que a situação de violência pode levar a implicações psicológicas e em muitos casos estão
vinculadas a situações de vulnerabilidade econômico-social. Assistentes sociais e psicólogos trabalham para o fortalecimento do indivíduo e enfrentamento da vulnerabilidade social. Esse serviço conta ainda com advogados, que prestam atendimento jurídico com o
objetivo de responsabilizar os violadores, pois, nesses casos, a impunidade é um dos fatores que contribui para a reprodução da discriminação.
É pertinente salientar que tanto a criação do Programa Brasil sem Homofobia quanto
suas ações são fruto das reivindicações do Movimento LGBTT brasileiro e do diálogos
entre as entidades e o Governo Federal, sem os quais não teríamos tal Programa, inédito
no mundo.
Outra importante ação foi a realização da 1a Conferência Nacional LGBTT em 2008,
também fruto da reivindicação dos movimentos sociais e que reuniu em Brasília mais de
600 delegados envolvidos com essa causa, e que debateu as inúmeras ações em políticas
públicas necessárias para garantir direitos aos LGBTTs.
Alguns meses após a Conferência, a sistematização das deliberações formou o Plano
Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos LGBTT7, no qual o Governo Federal define as ações a serem desenvolvidas por seus ministérios.
A mais recente ação é a criação do Conselho Nacional de Direitos LGBTT, constituindo um espaço formal e legítimo de diálogo entre a sociedade civil organizada e o poder
público, para acompanhamento da implementação do Plano e de outras ações a serem
desenvolvidas para a homofobia. Na mesma direção, os movimentos sociais têm pautado
a criação de Coordenadorias e Conselhos de Políticas Públicas LGBTT em âmbito estadual e municipal.
Assim, tanto o trabalho interdisciplinar quanto a articulação entre diversas políticas
públicas contribuem para compreensão dos processos sociais o mais próximo da realidade. Esta é a razão para que o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes abarque também a situação de exploração dos adolescentes LGBTTs.

7
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homofobia/
planolgbt.pdf
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O Conselho Tutelar e
o caráter coercitivo de suas deliberações

Murillo José Digiácomo1

Instituição democrática, criada pela Lei n° 8.069/1990 com o objetivo de zelar pelo
efetivo e integral cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, o Conselho Tutelar tem encontrado dificuldades no exercício de suas atribuições em decorrência da falta
de compreensão sobre seu papel no “Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e
do Adolescente” e sobre a natureza jurídica de suas deliberações.
A falta de conhecimento da lei e, acima de tudo, dos princípios que a inspiram e norteiam,
faz com que muitos não consigam enxergar o óbvio, dando margem à ocorrência de situações absurdas, em que o Conselho Tutelar precisa recorrer à Justiça da Infância e da Juventude para ver cumpridas suas determinações, quando, na forma da lei, deveria ocorrer exatamente o contrário: os destinatários das determinações do Conselho Tutelar é que, para se
verem desobrigados de seu cumprimento, teriam de pedir sua revisão judicial, sob pena de
responderem administrativa e mesmo criminalmente por sua omissão.
A análise da matéria deve partir da constatação elementar de que o Conselho Tutelar
foi concebido e criado com o objetivo precípuo de “desjudicializar” e, por via de consequência,
tornar mais rápido e menos burocrático o atendimento das crianças e dos adolescentes em
situação de vulnerabilidade e suas respectivas famílias, com seu posterior encaminhamento aos programas e serviços destinados a solucionar os problemas existentes.
Necessário também levar em conta que o Conselho Tutelar possui o “status” de
autoridade pública (a própria Lei nº 8.069/90 assim o considera, ao referir-se, em
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diversas de suas passagens, à figura da “autoridade competente”2, que tanto pode ser
o Conselho Tutelar como o órgão do Poder Judiciário3), equiparado em importância à
figura da autoridade judiciária que, em última análise, substitui (inteligência do art. 262,
da Lei nº 8.069/90). Vale mencionar, a propósito, que constitui o mesmo crime “impedir
ou embaraçar” a ação de autoridade judiciária ou membro do Conselho Tutelar (cf. art.
236, da Lei nº 8.069/90), e a mesma infração administrativa “descumprir, dolosa ou
culposamente [...] determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar”
(cf. art. 249, do mesmo Diploma Legal), deixando assim claro que, na forma da lei, o
Juiz da Infância e da Juventude e o Conselho Tutelar encontram-se no mesmo patamar,
não havendo hierarquia entre ambas as autoridades, que apenas têm atribuições/competências distintas.
É bem verdade que o Juiz da Infância e da Juventude, conforme disposto no art. 137,
da Lei nº 8.069/90, pode rever e reformar a decisão do Conselho Tutelar, mas isto decorre
não da existência de uma “relação de subordinação” deste em relação àquele, mas sim do
princípio elementar insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o
qual nenhuma lesão ou ameaça de direito pode ser excluída da apreciação pelo Poder
Judiciário. Tanto é assim que a revisão judicial das decisões do Conselho Tutelar não pode
ocorrer de ofício, mas apenas “a pedido de quem tenha legítimo interesse”, sendo desta
forma decorrente do regular exercício do poder jurisdicional, com todas as limitações e
mecanismos de controle (como a própria possibilidade de recurso a outras instâncias da
magistratura) a que este está sujeito.
Na mencionada perspectiva da “desjudicialização” do atendimento da população
infantojuvenil, o Conselho Tutelar foi dotado de algumas prerrogativas funcionais, como a
autonomia (cf. art. 131, da Lei nº 8.069/90), que lhe confere independência na tomada
de suas decisões, e a capacidade de promover diretamente a execução destas, pela
possibilidade de requisição de determinados serviços públicos (cf. art. 136, inciso III,
alínea “a”, da Lei nº 8.069/90).

5
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Como resultado desse conjunto de normas, fica claro que as decisões do Conselho
Tutelar, desde que proferidas de forma colegiada4 e no âmbito de suas atribuições5,
têm eficácia imediata, independentemente de “ratificação” ou “referendo” pela autoridade judiciária. Na verdade, é o destinatário da decisão, e da eventual determinação nela
contida (verdadeira ordem legal emitida por autoridade pública), seja o particular ou o
próprio Poder Público que, se com ela não concordar, terá de recorrer ao Poder Judi-

41

CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS
Retratos de uma experiência em MS

ciário para pedir sua revisão, sob pena da prática da infração administrativa prevista
no art. 249, da Lei nº 8.069/90 e mesmo do crime de desobediência, tipificado no art. 330,
do Código Penal.
O crime de desobediência restará caracterizado, em especial, quando houver o
descumprimento, por parte dos gestores públicos da requisição de um dos serviços públicos relacionados no art. 136, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 8.069/90, efetuada pelo
Conselho Tutelar no regular exercício de suas atribuições.
Com efeito, parte-se do princípio, antes de mais nada, que os referidos serviços públicos deveriam estar estruturados e adequados ao atendimento prioritário e preferencial
à população infantojuvenil local (cf. arts. 4º, caput e parágrafo único, alínea “b” c/c
arts. 87, 88 e 259, parágrafo único, todos da Lei nº 8.069/90), razão pela qual os órgãos
responsáveis deveriam fazê-lo espontaneamente, sem que para tanto houvesse necessidade de encaminhamento do caso pelo Conselho Tutelar. Deveriam também estar articulados (cf. art. 86, da Lei nº 8.069/90) de tal forma que os encaminhamentos efetuados
pelo Conselho Tutelar fossem atendidos de imediato, independentemente de uma requisição formal, pois, como dito, na forma da Lei (e do art. 227, caput, da Constituição Federal), o atendimento deve ser espontâneo e prioritário.
Uma requisição de serviço efetuada pelo Conselho Tutelar é mais do que um simples encaminhamento, pois constitui uma ordem6 emanada, como visto, por uma autoridade pública que tem atribuições específicas na defesa dos direitos da criança e do
adolescente, cuja violação, por força do disposto nos arts. 5º, 208 e 216, da Lei nº 8.069/90,
é passível de sanções nas esferas cível, administrativa e mesmo criminal.
Assim, o destinatário de uma decisão do Conselho Tutelar, proferida no regular exercício de suas atribuições, não pode pura e simplesmente ignorá-la, como se esta não tivesse qualquer valor, restando-lhe apenas duas alternativas: seu fiel cumprimento, com a
mais absoluta prioridade ou o ajuizamento de pedido de revisão judicial da referida
decisão, com base no art. 137, da Lei nº 8.069/907, sem prejuízo de seu imediato cumprimento, enquanto não houver decisão judicial que o isente da obrigação (ainda que em
caráter liminar), em razão de sua já mencionada eficácia imediata.
Efetuado o pedido de revisão, cabe à autoridade judiciária instaurar procedimento
específico, que seguirá a regra geral estabelecida pelo art.153, da Lei nº 8.069/90, onde à
luz dos argumentos expendidos pelo interessado, ouvido o Ministério Público e o próprio
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Conselho Tutelar8 (dentre outras diligências que entender necessárias ou forem requeridas),
proferirá sentença, mantendo ou reformando a decisão do Conselho Tutelar9.

8

Embora o art.153, da
Lei nº 8.069/90 não
estabeleça um rito
específico, conferindo
à autoridade judiciária
ampla liberdade para
coleta de provas, a
oitiva do Conselho
Tutelar, no sentido de
aferir as razões de sua
decisão é providência
que se mostra
fundamental. Tal
oitiva pode ser
substituída pelo
encaminhamento de
informações por
escrito pelo Órgão
(nos moldes do que
ocorre quando da
impetração de
mandado de
segurança), sendo
também razoável a
solicitação/ requisição
de cópias dos
documentos que
serviram de base à
decisão impugnada.
9
Sentença esta que,
logicamente, poderá
ser objeto de apelação
pelo interessado,
Ministério Público ou
Conselho Tutelar.

10
Que será o
responsável pelo
órgão público
encarregado de prestar
o serviço requisitado.
11

Assim como outros,
eventualmente
decorrentes da conduta
praticada.

Em não sendo cumprida a determinação do Conselho Tutelar, restará caracterizada a
infração administrativa prevista no art. 249, da Lei nº 8.069/90 e, se aquela vier acompanhada da requisição de um dos serviços públicos relacionados no art. 136, inciso III, alínea “a”,
do mesmo Diploma Legal, haverá também a prática, por parte do destinatário da medida10, do
crime de desobediência, tipificado no art. 330, do Código Penal, sem prejuízo de outras sanções civis e administrativas, decorrentes de sua omissão no cumprimento de dever elementar,
conforme disposto nos arts. 4º, caput e parágrafo único, 5º, 208 e 216, da Lei nº 8.069/90.
O próprio Conselho Tutelar, quando tomar conhecimento do descumprimento de uma
de suas decisões, deve não apenas acionar (diretamente) o Poder Judiciário nos moldes do
disposto no art. 194, da Lei nº 8.069/90, para fins de instauração de procedimento para
apuração da infração administrativa prevista no art. 249, do mesmo Diploma Legal, que
terá sido em tese praticada, mas também provocar o Ministério Público, para fins da
tomada das medidas administrativas e judiciais tendentes a ver assegurado o direito
infantojuvenil ameaçado ou violado, assim como para apuração do citado crime de desobediência11 ou ato de improbidade administrativa por parte do destinatário da medida,
notadamente em se tratando de agente público (cf. art. 136, inciso IV c/c arts. 201, inciso
VIII e 220, todos da Lei nº 8.069/90).
Claro está, portanto, que as decisões, determinações e requisições de serviço emanadas do Conselho Tutelar, no regular exercício de suas atribuições, devem ser respeitadas e cumpridas de imediato, como se tivessem sido proferidas pela própria autoridade
judiciária, à qual o interessado terá de recorrer, fundamentadamente, para ver-se desobrigado de seu cumprimento. E, enquanto não forem suspensas ou revertidas pela autoridade
judiciária, as decisões tomadas pelo Conselho Tutelar, como referido, têm eficácia plena,
sendo obrigatório o cumprimento da determinação ou requisição respectiva, estando
seus destinatários recalcitrantes sujeitos a sanções civis, administrativas, e mesmo criminais, nos moldes do exposto.
Com a correta interpretação e aplicação da lei se evitará a subsistência de uma “lógica”
manifestamente equivocada e perversa, altamente prejudicial ao atendimento da população
infantojuvenil, que desconsidera a autoridade que o Conselho Tutelar representa (assim como
suas prerrogativas funcionais), fazendo do Órgão apenas “mais um degrau” a ser galgado
para se chegar até o Poder Judiciário, na busca de uma efetiva solução para os problemas
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enfrentados por crianças, adolescentes e suas respectivas famílias (que assim acaba sendo
indevidamente postergada), quando foi aquele concebido (e para tanto dotado de poderesdeveres equiparados aos conferidos à autoridade judiciária) para se tornar uma instância
resolutiva dos casos sob sua responsabilidade, com o máximo de rapidez e eficiência.
O respeito às decisões do Conselho Tutelar, bem como seu imediato cumprimento por
seus destinatários, por outro lado, permitirá que as crianças e os adolescentes que se
encontrem com seus direitos ameaçados ou violados nas hipóteses do art. 98, da Lei nº
8.069/9012, assim como seus pais ou responsável, recebam desde logo o atendimento e o
tratamento necessários, não sofrendo os prejuízos decorrentes da demora da análise do
caso pela Justiça da Infância e da Juventude, que assim terá melhores condições de atender os casos de sua competência, com ênfase para as questões coletivas, sempre na busca
da forma mais célere e eficaz de proporcionar a todas as crianças e aos adolescentes a
proteção integral que há tanto lhes foi prometida.
Conclusões
1. O Conselho Tutelar é a autoridade pública à qual a Lei nº 8.069/90 confiou o
atendimento especializado e a rápida (e efetiva) solução dos casos envolvendo a ameaça ou
violação dos direitos de crianças e adolescentes nas hipóteses do art. 98, da Lei nº 8.069/90,
na perspectiva de evitar o acionamento do Poder Judiciário sempre que necessário fazer
com que família, sociedade e, em especial, o Poder Público, cumpram seus deveres
elementares para com eles (o que deve ocorrer de forma espontânea e prioritária, inclusive sob pena de responsabilidade – cf. arts. 4º e 5º, da Lei nº 8.069/90).
2. O Conselho Tutelar possui plena autonomia funcional para tomada de decisões
no âmbito de suas atribuições, sendo dotado de poderes e deveres equiparados aos da
autoridade judiciária, bem como da prerrogativa de promover diretamente (por iniciativa própria, independentemente de recurso ao Poder Judiciário) a execução de suas
decisões, inclusive, se necessário, por intermédio da requisição de serviços públicos
(arts. 131 e 136, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 8.069/90).
3. As decisões do Conselho Tutelar têm eficácia imediata, independentemente de
sua “ratificação” pela autoridade judiciária ou por qualquer outro órgão, sendo obrigatório seu pronto cumprimento, por parte de seu destinatário (particular ou órgão do Poder
Público), a partir do seu conhecimento.

12

Mesmo o
atendimento da
criança acusada da
prática de ato
infracional, nos
moldes do previsto
nos arts. 105 e 136,
inciso I, da Lei nº
8.069/90, deve ser
voltado à análise da
presença de uma das
situações previstas no
art. 98, do mesmo
Diploma Legal, já que
não cabe ao Conselho
Tutelar (que não é
órgão de segurança
pública), a apuração da
efetiva participação da
criança na infração a
ela atribuída.
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4. Caso discorde do teor da decisão tomada pelo Conselho Tutelar, a única alternativa ao seu destinatário, por força do disposto no art. 137, da Lei nº 8.069/90, é o ajuizamento
de pedido de sua revisão judicial13, sem prejuízo do imediato cumprimento da determinação ou requisição, enquanto sua execução não for suspensa ou revogada por decisão
judicial.
5. O descumprimento das decisões tomadas pelo Conselho Tutelar caracteriza, em tese, a
infração administrativa prevista no art. 249, da Lei nº 8.069/90, e o descumprimento das
requisições de serviço, efetuadas com fundamento no art. 136, inciso III, alínea “a”, do mesmo Diploma Legal (que têm a natureza jurídica de ordem – presumivelmente legal – de
funcionário público14), configura, também em tese, o crime de desobediência, tipificado no
art. 330, do Código Penal, sem prejuízo da aplicação de outras sanções civis, administrativas e
mesmo criminais, como decorrência da violação dos direitos infantojuvenis que a intervenção
do Conselho Tutelar visava a resguardar (cf. arts. 5º, 208 e 216, da Lei nº 8.069/90).

13
Sendo também
admissível, como
mencionado, a
impetração de
mandado de segurança.
14
Até porque os
membros do Conselho
Tutelar são
considerados
“funcionários
públicos” para fins
penais (cf. art.327, do
Código Penal) e
“agentes públicos”
para fins de incidência
da Lei nº 8.429/92 (cf.
art.2º, do citado
Diploma Legal).

6. Ao tomar conhecimento do descumprimento de uma de suas decisões, o próprio
Conselho Tutelar deve representar imediatamente ao Juiz da Infância e da Juventude, na
forma prevista pelo art. 194, da Lei nº 8.069/90, para fins de instauração de procedimento
para apuração da infração administrativa prevista no art. 249, do mesmo Diploma Legal,
assim como também provocar o Ministério Público, para fins da tomada das medidas
administrativas e judiciais tendentes a ver assegurado, com a presteza devida, o direito
infantojuvenil que esteja sendo ameaçado ou violado, sem prejuízo da apuração da prática
do citado crime de desobediência ou ato de improbidade administrativa (dentre outras
condutas ilícitas) por parte do destinatário da medida.
7. Para que o particular e/ou órgão do Poder Público destinatários da decisão do
Conselho Tutelar não tenham de cumprir – com a prioridade absoluta devida – a determinação ou requisição que lhes foi imposta, precisam antes obter sua suspensão ou
revisão no Poder Judiciário, pois, do contrário, serão responsabilizados civil, administrativa
e mesmo criminalmente por sua omissão.
Referências bibliográficas
Constituição da República Federativa do Brasil.
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
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Adolescência e uso de drogas
Paulo Cesar Duarte Paes1

A história demonstra como os seres humanos souberam conviver com o uso de drogas nos mais variados níveis de relação comunitária, seja por motivos místicos, terapêuticos
ou lúdicos. Poucos são os registros que mostram essas drogas como um problema, ao
contrário, as drogas são objeto de respeito e interesse nos textos históricos da antiguidade
até o mercantilismo, quando uma série de fatores passaram a influenciar os jovens e a
população em geral para o uso danoso de drogas.
A sociedade de consumo e a comercialização do prazer acirraram o ímpeto dos adolescentes para o uso de substâncias que tragam prazer imediato, tanto pelo lado do comércio em
si quanto pela formação da consciência do próprio adolescente. As compulsões, historicamente manifestadas no sexo, em jogos e outras atividades humanas, passaram a estar mais
relacionadas a coisas, como as drogas, ampliando a vulnerabilidade dos jovens e adolescentes para o consumo de psicoativos. Outra forma de consumo são os veículos de comunicação de massas: televisão, cinema, internet, que muitas vezes tomam um tempo muito grande
das crianças e adolescentes, afastando-as da convivência familiar e comunitária saudável,
das relações diretas e produtivas com os outros seres humanos do seu convívio.
1

As novas pedagogias não diretivas e centradas no aluno, no século XX, também contribuíram para a ausência de limites e de disciplina nas relações familiares e escolares.
Um grande contingente de adolescentes passou a ter liberdade para fazer o que quiser
sem o controle dos pais, constituindo grupos de uso que influenciam de forma conjunta os
demais adolescentes, seja nos locais de lazer, onde a droga é mais comum, ou até nas
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escolas e em casa, onde, até pouco tempo, se acreditava que não existiam drogas. A
ausência de autocontrole sobre o uso de drogas ou outra compulsão tem também suas
raízes em uma formação permissiva.
Paralelamente, a sociedade, movida por interesses também comerciais e uma compreensão imediatista da questão, passou a demonizar o uso de drogas produzindo o isolamento do usuário. O uso de drogas passou a ser compreendido socialmente muito mais
pelo seu caráter policial e jurídico do que um problema de saúde. Quando o adolescente
usuário se vê isolado das demais relações sociais saudáveis da sociedade, ele reforça sua
convivência com seus pares usuários, tornando-se ainda mais vulnerável, não apenas ao
uso da droga, mas ao tráfico e ao crime.
O resultado é que um número cada vez maior de adolescentes usa psicoativos, principalmente bebidas alcoólicas, maconha e cocaína, e também o crack e a pasta base, que são drogas mais
pesadas que deixarão sequelas psíquicas e físicas para toda a vida. O controle sobre o uso pode
ser efetivo quando o usuário tem estabelecido vínculos sociais saudáveis e permanentes (família,
trabalho, estudo e demais relações sociais) e independência emocional e material. Em todos esses
casos, os adolescentes são mais vulneráveis, pois estão em idade de desenvolvimento e por esse
motivo não são independentes, suas relações são temporárias e não desenvolveram a capacidade
do controle sobre seus próprios atos. Física e psiquicamente os adolescentes são muito mais
vulneráveis ao uso compulsivo de drogas do que os adultos e, por terem mais tempo disponível,
são ainda mais facilmente cooptados para o uso e a possível dependência.
Esses e outros fatores produziram o problema relacionado ao uso e dependência de
psicoativos por jovens e adolescentes tão comum na mídia quanto na vida cotidiana das
famílias e grupos comunitários.
Essa realidade histórica e social vai determinar também os métodos terapêuticos fundamentados na culpabilização e no isolamento do indivíduo. Grandes setores da sociedade, principalmente os da segurança, passam a conceber a internação como uma panaceia e influenciam setores
mais conservadores da saúde nesse sentido. Felizmente, desde a Convenção de Caracas, a
política de saúde mental do Brasil rompeu radicalmente com esse modelo terapêutico, desenvolvendo novas metodologias e práticas de atendimento e tratamento para usuários de drogas.
A abordagem de redução de danos inverte o entendimento tradicional sobre o processo terapêutico que tem no indivíduo o ponto de chegada e o ponto de partida do tratamento.
Na RD, o ponto de chegada e de partida do tratamento é o grupo, passando pelo indivíduo,
tanto no que diz respeito ao paciente quanto ao profissional que atende.
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Psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, médicos clínicos, terapeutas ocupacionais, assistente sociais, professores e outros profissionais desenvolvem um processo de diagnósticos
e procedimentos contínuos, sendo o grupo o lócus decisório desse processo. Cada profissional na sua área de conhecimento acrescenta o seu olhar de especialista, constituindo
uma compreensão sobre o paciente a partir da unidade do grupo e não por fragmentos,
como na medicina tradicional, que centralizava o atendimento na figura do médico e os
outros profissionais eram meros coadjuvantes.
Em uma abordagem de RD, o processo terapêutico deixa de entender o usuário apenas como um doente, e sim como parte de uma sociedade adoecida. Por esse motivo, a
intervenção não fica centrada no paciente, mas nas relações familiares sociais onde o
paciente está inserido, inclusive nele próprio.
O protagonismo do usuário na busca de melhores condições de saúde é resultado de
um processo de mobilização desencadeado como parte do projeto terapêutico. As instituições de saúde passam a intervir efetivamente nas relações familiares, escolares, comunitárias e sociais, com vista à integração do adolescente usuário de drogas. A rede passa a
ser centro do trabalho terapêutico.
Referências bibliográficas
BAPTISTA, M. (org.). Drogas e pós-modernidade: faces de um tema proscrito. Rio de Janeiro: Eduerj, 2003.
BARATA, A. Introdução a uma sociologia da droga. In BASTOS. Drogas e AIDS. Rio de Janeiro: Imago,
1994. (p. 21 – 43).
CARLINI, E. A. (org). Levantamento domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas no Brasil. Brasília:
Sebrid, 2002.
KALINA, E. e COVADLOV, S. Drogadição, família, indivíduo e sociedade. São Paulo: Francisco Alves, 1988.
OLIEVENSTEIN, C. O destino do toxicômano.São Paulo: Almed, 1985.
PAES, P, C. D. Tá Legal: política pública de redução de danos na fronteira do Brasil com a Bolívia. Campo
Grande: Ministério da Saúde, 2002.
______. O uso de drogas e o ato infracional cometido por adolescentes. (In Motti. ECA 2001: dez anos de
estatuto. Campo Grande: UFMS, 2001.
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O Conselho Tutelar e
as medidas de proteção

Salette Marinho de Sá1

A violência doméstica contra a criança e o adolescente, embora repudiada socialmente, pode ser considerada fato cotidiano. Governos e sociedade civil despertam para a
importância de se dar mais atenção ao grupo social formado por esse segmento.
A conjuntura apresentada é marcada pela exclusão social, injustiças, marginalização,
violências e, com conflitos étnicos surgindo a cada momento, ressalta a necessidade de
não mais ser ignorada a problemática da violência contra a criança e o adolescente e de
serem viabilizados investimentos para esse segmento da população.
Esse novo olhar sobre a situação da criança e do adolescente fez com que começasse
a se tornar visível a triste realidade de violência perpetrada contra meninos e meninas em
todo o mundo. Fenômeno que atinge todas as classes e ambos os sexos.
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A violência doméstica é entendida como uma forma de linguagem que não expressa
apenas o intuito de educar ou de corrigir comportamentos inadequados, mas quer comunicar o poder dos pais sobre a criança, ou seja, o poder do mais forte sobre o mais fraco.
“[...] “a violência na família brasileira existe, que esta família não é sagrada, nem intocável
e que pode em alguns momentos oferecer grandes riscos à integridade de uma criança”.
(GUERRA, 1998, p.154).
A notificação sobre violência física doméstica é a que mais chega aos serviços de
proteção e de saúde, pois é facilmente detectada, por meio das marcas deixadas no corpo
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da criança ou do adolescente. Reconhecemos o Conselho Tutelar como legítimo instrumento de pressão e prevenção para que de fato o Estatuto da Criança e do Adolescente
seja vivenciado no Brasil, destacando a legitimidade do órgão para atender às denúncias
que lhes são apresentadas e quais suas reais possibilidades para o enfrentamento da violência de pais contra filhos.
Importante lembrar que a aprovação de uma lei não é suficiente para mudar uma
concepção tão arraigada na nossa sociedade, mas é capaz de oferecer instrumentos para
a mudança. Assim, podemos afirmar que nenhum Conselho poderá desempenhar o seu
papel sem o apoio e reconhecimento dos demais organismos que atuam, seja na esfera do
poder público, seja no âmbito da sociedade civil, voltados para a problemática dos direitos
da infância e adolescência.
O ECA reconhece a importância da denúncia de casos de violação de direitos, conforme traz o Art.13: “Os casos de suspeita de maus-tratos contra a criança ou adolescente
serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem
prejuízo de outras providências”.
Ao aplicar uma das medidas do art. 101 ou 109, o Conselho Tutelar emana um ato
administrativo. Portanto, os conselheiros devem estar atentos aos cinco requisitos necessários à formação do ato administrativo válido: Competência, Finalidade, Forma, Motivo e
Objeto. Limitações são impostas, muitas vezes, ao Conselho pela própria forma como os
poderes públicos, na esfera municipal, atuam no sentido de dificultar sua viabilidade, bem
como a própria ação dos conselheiros.
Ao inter-relacionar família-comunidade-sociedade-Estado, como o quarteto
assegurador de direitos, geradores da paz social, que emana da família e que tem no
Estado a garantia de sua recomposição quando fraturada, ou assumindo seu lugar quando
por qualquer razão fracassa, o ECA, novamente, revela sua faceta intervencionista.
(PASSETTI, 1999b, p. 56).
Essa intervenção, concluímos, dá-se por intermédio do Conselho Tutelar, que tem a
função de atender as denúncias de violação dos direitos de crianças e adolescentes. Diante do caso concreto, cabe-lhe: agir para que cesse a violação, ressarcindo os direitos
violados, e promover a responsabilização do agressor.
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A despeito das dificuldades apresentadas, acreditamos que o Conselho Tutelar tem
atuado como braço social e institucional de garantias de direitos. Sem dúvida, acreditamos
que o primeiro passo para enfrentar a violência doméstica é indignar-se, recusar sua
banalização e, a partir disso, construir alternativas para que progressivamente seja alijada
no cotidiano das famílias e da própria sociedade.
A cultura trazida pelo ECA implica os que estão fazendo a repensarem sua prática, e
os que estão pensando, reforçarem suas teorias, em uma relação dialética. Desse movimento, deve brotar um conhecimento profícuo e ações que respondam às exigências da
realidade das crianças e dos adolescentes.
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Sinase – Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo

Sandra Maria Francisco de Amorim1

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) é um Projeto de
Lei aprovado por Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). O SINASE é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios,
de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o
processo de apuração de ato infracional até a execução de medida socioeducativa. Esse
sistema nacional inclui os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos as
políticas, os planos e programas específicos de atenção a esse público.
2

Trata-se de uma política pública social de implementação do atendimento das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), destacando a natureza pedagógica delas. Nesse sentido, deve ser entendido como política
pública social de inclusão do adolescente em conflito com a lei no direito à dignidade
humana. Contempla um conjunto de princípios de regras e critérios de caráter jurídico
político, pedagógico, financeiro e administrativo.
A implementação do SINASE objetiva primordialmente o desenvolvimento de
uma ação socioeducativa sustentada nos princípios dos direitos humanos.
Persegue, ainda, a idéia dos alinhamentos conceitual, estratégico e
operacional, estruturado, principalmente, em bases éticas e pedagógicas
(SINASE, p.16).
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Passaremos a apresentar uma síntese do documento que, originalmente, é construído
em nove capítulos (ver documento detalhado)3.
1 Marco Situacional
O contexto a partir do qual foi construído o SINASE apresenta as seguintes características:
– foco nas medidas de meio fechado, mas sem reverter a tendência à prisionalização,
acompanhada da criminalização da adolescência pobre;
– a privação de liberdade nem sempre tem sido usada em situação de excepcionalidade e
por breve duração, como prevê o ECA;
– a privação de liberdade tem constituído privação de direitos dos adolescentes;
– a nomeação de “estabelecimento educacional” se torna, muitas vezes, um eufemismo,
pela ausência de projetos que imprimam o caráter pedagógico das medidas;
– há ainda desconhecimento da realidade do sistema socioeducativo e da doutrina da
proteção integral por grande parte dos atores do sistema.
Aponta ainda que:
A realidade dos adolescentes brasileiros, incluindo aqueles no contexto
socioeducativo, exige atenção do Estado e evidencia a necessidade de uma
agenda de urgências no sentido de se efetivar políticas públicas e sociais e,
sobretudo, amplia os desafios para a efetiva implementação da política de atendimento socioeducativa (SINASE, p.19).
2 Integração das políticas públicas
O SINASE se insere no interior do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) no qual
existem diversos subsistemas (tais como Saúde, Educação, Assistência Social, Justiça e
Segurança Pública) que tratam, de forma especial, de situações peculiares.
3

Disponível em: http://
www.promenino.org.br/
Portals/0/Legislacao/
Sinase.pdf

A incompletude institucional é um princípio fundamental norteador de todo o direito da
adolescência que deve permear a prática dos programas socioeducativos e da rede de
serviços. Demanda a efetiva participação dos sistemas e políticas de educação, saúde,
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trabalho, previdência social, assistência social, cultura, esporte, lazer, segurança pública,
entre outras, para a efetivação da proteção integral.
3 Marco legal e princípios
O SINASE se orienta pelas normativas nacionais (Constituição Federal e ECA) e
internacionais das quais o Brasil é signatário (Convenção da ONU sobre os Direitos da
Criança, Sistema Global e Sistema Interamericano dos Direitos Humanos: Regras Mínimas das Nações Unidas para Administração da Justiça Juvenil – Regras de Beijing –,
Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade).
Por implicar em restrições a direitos e liberdade, o sistema socioeducativo, cujas bases
legais são a Constituição Federal e o ECA, tem como referência, entre outras leis secundárias, o direito penal e processual penal brasileiro.
São princípios do SINASE:
– respeito aos direitos humanos;
– responsabilidade solidária da família, sociedade e Estado pela promoção e a defesa dos
direitos de crianças e adolescentes – artigos 227 da ConstituiçãoFederal e 4º do ECA;
– adolescente como pessoa em situação peculiar de desenvolvimento, sujeito de direitos e
responsabilidades – artigos 227, § 3º, inciso V , da CF; e 3º, 6º e 15º do ECA;
– prioridade absoluta para a criança e o adolescente – artigos 227 da Constituição Federal
e 4º do ECA;
– legalidade;
– respeito ao devido processo legal – artigos 227, § 3º, inciso IV da Constituição Federal,
40 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e 108, 110 e 111 do
ECA e nos tratados internacionais;
– excepcionalidade, brevidade e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento;
– incolumidade, integridade física e segurança (artigos 124 e 125 do ECA);
– respeito à capacidade do adolescente de cumprir a medida; às circunstâncias; à gravidade da infração e às necessidades pedagógicas do adolescente na escolha da medida, com
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preferência pelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários –
artigos 100, 112 , § 1º, e 112, § 3º, do ECA;
– incompletude institucional, caracterizada pela utilização do máximo possível de serviços
na comunidade, responsabilizando as políticas setoriais no atendimento aos adolescentes
– artigo 86 do ECA;
– garantia de atendimento especializado para adolescentes com deficiência – artigo 227,
parágrafo único, inciso II , da Constituição Federal;
– municipalização do atendimento – artigo 88, inciso I do ECA;
– descentralização político-administrativa mediante a criação e a manutenção de programas específicos (Artigo 204, inciso I, da Constituição Federal e 88, inciso II, do ECA;
– gestão democrática e participativa na formulação das políticas e no controle das
ações em todos os níveis;
– corresponsabilidade no financiamento do atendimento às medidas socioeducativas; e
– mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos d i v e r s o s
segmentos da sociedade.
Às entidades cabe:
– elaborar o programa (organização e funcionamento) da Unidade de atendimento;
– inscrever o programa e suas alterações posteriores no Conselho Municipal/Distrital
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA/CDCA) de cada uma das localidades
de execução;
– desenvolver os programas de atendimento no âmbito de sua competência conforme
aprovado pelo CMDCA/CDCA;
– prestar contas – técnica e financeiramente sobre o desenvolvimento do programa –
ao órgão gestor ao qual se vincula.
4 Gestão dos programas
No SINASE, o conceito adotado é o da gestão participativa, que demanda autonomia
competente e participação consciente e implicada de todos os atores que integram a execução do atendimento socioeducativo, nas esferas municipal, estadual e federal. Está dire-
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tamente associada ao compartilhamento de responsabilidades, mediante compromisso coletivo com os resultados.
Na gestão participativa, o objetivo superior a ser alcançado é a comunidade
socioeducativa. É composta de profissionais e adolescentes das Unidades e/ou programas
de atendimento socioeducativo, opera com transversalidade, todas as operações de deliberação, planejamento, execução, monitoramento, avaliação e redirecionamento das ações,
que devem ser compartilhadas, rotativas, solidárias, tendo como principal destinatário o
coletivo em questão, contemplando as peculiaridades e singularidades dos participantes.
Os dispositivos que concretizam a comunidade socioeducativa são: a gestão
participativa; o diagnóstico situacional dinâmico e permanente; a realização de
assembleias; a constituição de comissões temáticas ou grupos de trabalho; a avaliação
participativa; a construção de uma sólida rede interna institucional; a permanente
interlocução com a rede externa; a constituição de equipes técnicas multidisciplinares; a
construção de projeto pedagógico e o estabelecimento da rotina da unidade e/ou programa de atendimento.
5 Parâmetros da gestão pedagógica
Os parâmetros norteadores da ação e gestão pedagógicas para as entidades e/ou
programas de atendimento que executam a internação provisória e as medidas
socioeducativas devem propiciar ao adolescente o acesso a direitos e às oportunidades de
superação de sua situação de exclusão, de ressignificação de valores, bem como o acesso
à formação de valores para a participação na vida social, vez que as medidas socioeducativas
possuem uma dimensão jurídico-sancionatória e uma dimensão substancial ético-pedagógica (SINASE, p. 46).
DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

1. Prevalência da ação socioeducativa sobre os aspectos meramente sancionatórios.
2. Projeto pedagógico como ordenador de ação e gestão do atendimento socioeducativo.
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3. Participação dos adolescentes na construção, no monitoramento e na avaliação das
ações socioeducativas.
4. Respeito à singularidade do adolescente, presença educativa e exemplaridade como
condições necessárias na ação socioeducativa.
5. Exigência e compreensão, como elementos primordiais de reconhecimento e respeito
ao adolescente durante o atendimento socioeducativo.
6. Diretividade no processo socioeducativo.
7. Disciplina como meio para a realização da ação socioeducativa.
8. Dinâmica institucional garantindo a horizontalidade na socialização das informações e
dos saberes em equipe multiprofissional.
9. Organização espacial e funcional das unidades de atendimento socioeducativo que garantam possibilidades de desenvolvimento pessoal e social para o adolescente.
10. Diversidade étnico-racial, de gênero e de orientação sexual norteadora da prática
pedagógica.
11. Família e comunidade participando ativamente da experiência socioeducativa.
12. Formação continuada dos atores sociais.
Para a transformação da realidade no que se refere à aplicabilidade das medidas
socieducativas, há de se repensar aspectos que são fundamentais. No SINASE, estão
apontados eixos que devem nortear as discussões e pautar a construção do Projeto Político Pedagógico: Suporte institucional e pedagógico; Diversidade étnico-racial, gênero e
orientação sexual; Educação; Esporte, Cultura e Lazer; Saúde; Abordagem familiar e
comunitária; Profissionalização/ Trabalho/Previdência e Segurança.
Considerações finais
Observa-se que o trato das situações envolvendo adolescentes autores de atos
infracionais mudou completamente com a adoção da doutrina da proteção integral em
substituição ao velho paradigma da situação irregular. No plano legal, essa substituição
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representou uma opção pela inclusão social do adolescente em conflito com a lei e
não mais um mero objeto de intervenção, como era no passado (SINASE, p.15).
Constatamos, entretanto, que essas mudanças que ocorreram no registro legal (ECA,
1990) não estão plenamente materializadas no cotidiano das ações dos operadores das
políticas públicas destinadas a assistir essa população.
Sabemos que modos de pensar e agir, enraizados em uma cultura, não se transformam instantaneamente, mas temos clareza que os avanços ocorridos nos últimos anos são
sinais de que essa transformação é possível e a proposição desse debate tem, dentre
outros, o objetivo de convidá-los a fortalecer esse pacto social nessa temática tão complexa, polêmica e desafiadora.
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Tendências do controle social
no contexto dos direitos da criança
e do adolescente

Vera Lucia Tieko Suguihiro1

O processo de democratização no Brasil, a partir da promulgação da Constituição
Federal de 1988, colocou em pauta a temática da participação popular e o controle social
das políticas públicas por meio dos conselhos gestores, com objetivo de propor e avaliar as
políticas públicas nas três esferas de governo.
O caráter deliberativo, plural e participativo dos Conselhos Gestores expressa as bases da nova relação estabelecida entre Estado e a sociedade civil organizada. Isto significa
uma nova concepção de controle social: onde o Estado responda às necessidades da
população. Não se trata de uma luta da sociedade civil contra o Estado, mas da sociedade
ocupando os espaços democráticos de gestão da coisa pública, tendo por instrumentalidade
os Conselhos de Direitos.
A importância de seu papel está na condição ética e política em defesa do interesse
coletivo de crianças e adolescentes, na medida em que congrega, no mesmo espaço de
luta, representantes tanto da sociedade civil organizada como o do poder público constituído, com propósito comum de controlar a política pública específica.

1
Professora da
Universidade Estadual
de Londrina-PR.

Para Telles (1994, p.13), é fundamental construir um espaço onde “[...] valores
circulam, argumentos se articulam e opiniões se formam; no qual parâmetros públicos podem ser construídos e reconstruídos como balizas para o debate em torno de
questões relevantes”. Nessa perspectiva, o Conselho é um espaço público em que
se efetiva a participação da população, em que se garante maior distribuição de
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poder e, consequentemente, o fortalecimento do projeto ético, político, plural e democrático.
Entretanto, o Conselho tem constituído um espaço contraditório, ora pendendo para o
interesse do poder dominante, ora em defesa dos interesses da população. Essa relação
pendular do Conselho tem colocado em risco a sua autonomia e a sua legitimidade, na
medida em que assume o papel burocrático da máquina estatal, confundindo a sua função
com o papel de gestor.
A situação de vulnerabilidade dos conselhos está vinculada às determinações
macroestruturais de cunho neoliberal, em que estimula a sociedade organizada a uma
relação de subalternidade às estruturas do Estado. As dificuldades dos conselhos atuarem
como sujeitos políticos são inúmeras: incipiente ação política das instituições com baixa
capacidade de organização entre representantes e representados, desarticulação dos diferentes conselhos na defesa de um projeto comum, atitude corporativa de cada conselheiro em defesa de seus interesses, pouca visibilidade política e social dos conselhos, falta
de acesso às informações, principalmente quando se trata do uso dos recursos públicos,
desconhecimento do real papel do Conselho e, sobretudo, da realidade da criança e do
adolescente na qual está inserido.
Essa situação é ainda mais agravada quando os conselhos de direitos demonstram
fragilidades políticas diante das investidas dos gestores: falta de transparência do processo
de gestão da coisa pública, manipulação dos dados no que se refere aos recursos públicos
financeiros (manipulação contábil), ingerência política na escolha de conselheiros, cooptação
dos conselheiros na aprovação de projetos e propostas de seu interesse.
O grande desafio dos conselhos de direitos, portanto, está em institucionalizar uma
nova relação entre o poder público e a sociedade civil, de modo que prevaleça o seu
caráter deliberativo e participativo. Nesse sentido, é importante qualificar a participação
social como campo estratégico de exercício da democracia plural. Isto implica a alteração
da engenharia institucional, mediante adoção de um novo modo de gerenciamento político
da coisa pública e criação de novas esferas públicas, ou seja, garantir a dimensão pública
das políticas públicas.
Nessa perspectiva, cabe aos conselhos romper com a tênue fronteira entre o público
e o privado, resquício da tradição privatista da coisa pública.
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Portanto, é um novo modo de pensar, agir e sentir. Um outro modo de fazer e viver
política. É preciso investir em ações que possibilite o desenvolvimento de um novo sujeito
político, com capacidade de análise crítica sobre a realidade social em que está inserido, de
modo a legitimar uma agenda política que reafirme a efetivação dos princípios e diretrizes
do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Nesse sentido, a formação continuada de conselheiros torna-se condição para o exercício efetivo de suas atribuições e funções, de forma a superar as práticas burocráticas,
pontuais, imediatistas e reduzionistas. Trata-se de uma qualificação de caráter pedagógico em que o processo de aprendizagem possa se dar a partir dos problemas do dia a dia do
conselheiros.
A metodologia a ser utilizada deve ter por base a participação dos conselheiros em
todos os momentos do processo, ou seja, desde a tematização, definição de conteúdo,
levantamento de problemas e dificuldades, bem como a melhor dinâmica a ser adotada, de
modo a responder às suas expectativas e necessidades de aprendizado. A qualificação
continuada deve constituir um momento de formação, informação, aquisição de conhecimento e troca de experiências.
Nesse movimento, é fundamental reconhecer a importância do dissenso e do conflito
como parte do processo de aprendizagem e amadurecimento pessoal e social do conselheiro na condição de sujeito político em defesa e promoção dos direitos humanos de
crianças e adolescentes.
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Gravidez na adolescência
no município de Alcinópolis-MS

Terezinha Batista de Souza Lima1
Edílson de Oliveira Gomes2

O presente artigo3 tem como objetivo apresentar o índice de gravidez na adolescência no município de Alcinópolis. A partir das informações levantadas, buscou-se avaliar as
principais mudanças e dificuldades que as adolescentes passam durante e após a gravidez, analisando a convivência familiar e comunitária e conhecendo os fatores da gravidez
precoce.
A metodologia de pesquisa utilizada foi: coleta de dados no Sistema de Informação para
Infância e Adolescência (SIPIA), programa este que é utilizado pelos Conselhos Tutelares,
buscando informações obtidas na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) por meio do Sistema de Acompanhamento do Programa de Humanização no Pré-Natal, Nascimento
(Sisprenatal), e também dados do Cartório de Serviço Notarial e de Registro Civil das Pessoas Naturais de Alcinópolis. Durante a realização da pesquisa foram feitos levantamentos
bibliográficos, assim como aplicação de um questionário com as adolescentes grávidas.
No decorrer do trabalho, ao entrevistar as adolescentes grávidas, que serão mães
pela primeira e pela segunda vez, identificaram-se possíveis razões que as levam a
engravidarem, dentre elas a busca, na gravidez e na maternidade, de um amadurecimento
e uma visão social que antes não possuíam.
Assumindo seu papel como mãe, essas adolescentes percebem que não possuem
condições psicológicas e nem sociais de assumirem tamanha responsabilidade sozinhas,
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consequentemente abandonam os estudos. E, quando aquelas que não abandonam, sofrem com a dupla jornada, tendo que lidar com os serviços domésticos, o cuidado com a
criança e os compromissos com os estudos. Essa situação acaba levando as adolescentes
a reprovem no ano letivo.
Com base nos dados levantados junto aos órgãos que atuam com adolescentes e nas
informações coletadas por meio dos questionários da pesquisa sobre a gravidez na adolescência no município de Alcinópolis, é possível identificar as prováveis causas de uma
gravidez não planejada e os traumas causados às adolescentes que passam por essas
mudanças na vida. Elas sofrem consequências sociais, econômicas e outras dificultando
assim sua inserção no mercado de trabalho, causando dessa forma, uma grande preocupação com o futuro incerto combinado com a grande responsabilidade que já devem assumir.
Após constatar tais informações, os números apontaram que a maioria das adolescentes
envolvidas na pesquisa vem de famílias na qual somente a mãe é responsável pela criação
dos filhos, sendo que a ausência do pai possivelmente causou prejuízos ao seu desenvolvimento. Foram identificados, em alguns casos, o consumo de bebidas alcoólicas por parte
das mães adolescentes, a precoce iniciação da vida sexual e a consequente gravidez nesse
período. Descobriu-se, também, que os jovens que engravidaram as adolescentes, menos
um, todos são homens com idade igual ou superior a 18 anos, sendo alguns casados.
A conclusão obtida, de modo geral, é de que as adolescentes têm a mãe como referência para gravidez não planejada, pois muitas delas durante a entrevista relataram que
suas mães também engravidaram quando eram adolescentes e passaram pelas mesmas
dificuldades. O desinteresse por informações de prevenção é algo vivenciado por todas
essas adolescentes, que acabam passando pelas mesmas mudanças radicais vividas por
suas mães, trazendo consequências muitas vezes negativas para seu desenvolvimento
biopsicossocial. Durante todo nosso percurso, testemunhamos as dificuldades, angústias e
medos que elas apresentam. Sentimo-nos responsáveis por colaborarmos com a formação
dessas jovens.
Esse trabalho fundamenta a vontade de mudar ao menos uma parte dessa situação, as
adolescentes mostraram capacidade de mudar, mas para isso é preciso ajuda de todos. A
gravidez na adolescência é um fato crescente em nosso município e está contribuindo para
o aumento da estatística de famílias que não têm uma estrutura sólida e uma base que
ajude essas jovens a construírem seu futuro.
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Implantação de um projeto
para uma Casa de Passagem
às crianças e aos adolescentes
Wilhans Fernando da Silva1
Juvêncio Aparecido Bento Leite2

Este artigo tem a finalidade de apresentar os resultados obtidos por meio de pesquisa
realizada no município de Anaurilândia, bem como mostrar a falta de estrutura para um
melhor desenvolvimento no trato de crianças e adolescentes.
Apresenta-se como objetivo deste trabalho uma demonstração da difícil vida dos conselheiros tutelares de Anaurilândia, que lutam pela garantia dos direitos infantojuvenis num
contexto em que não há uma estrutura básica necessária oferecida pelo município, permitindo assim que crianças e adolescentes fiquem nas ruas sem nada para fazer e procurem
caminhos errados como forma de lazer, forçando os conselheiros a buscarem recursos nos
municípios vizinhos e dificultando seus trabalhos.
Por meio dos atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar, diariamente, buscou-se
apresentar as várias formas de maus-tratos contra crianças e adolescentes; apresentando
uma análise de como crianças e adolescentes podem se desenvolver por meio de mini
oficinas e cursos técnicos profissionalizantes apresentados durante o projeto; apresentar
um local já existente para desenvolver o projeto; apresentar possibilidades de reintegração
das crianças e dos adolescentes no seio de suas famílias.
Com relação à metodologia de trabalho, utilizamos dados a partir de pesquisas bibliográficas, livros, revistas e sites da internet, visitas no local e realização de fotos. Obtivemos também experiências vivenciadas de vários fatos no Conselho Tutelar, que nos mostrou a necessidade da criação deste projeto.
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A função da Casa de Passagem é a de manter nela crianças e adolescentes por bem
pouco tempo, até que encontrem os pais ou o responsável. A ideia é que no mesmo local
passe a funcionar o Conselho Tutelar, onde os conselheiros poderão supervisionar os trabalhos desenvolvidos, já que este projeto também contará com a implantação de mini
oficinas às crianças e aos adolescentes, como aulas de música, fabricação de instrumentos, aulas de educação física, esportes e outros. Serão várias formas de atrair as crianças
e os adolescentes para um mundo que desconhecem ou nunca tiveram acesso. Nela funcionaria o Conselho Tutelar, onde tudo estaria em sua perfeita supervisão, garantindo que
nenhuma criança e nenhum adolescente seja vítima de violação de direitos.
Também ao longo da pesquisa, constatou-se que o trabalho do Conselho Tutelar é
complicado, pois luta pela garantia de direitos de crianças e adolescentes e trabalha sob a
perspectiva do artigo 18 do ECA: “É dever de todos velar pela dignidade da criança e do
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante,
vexatório ou constrangedor”.
Espera-se contar com a contribuição da população para que esse tipo de fatos citados
não venha mais a acontecer.
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Encontro da Família:
a atuação do CRAS nos trabalhos preventivos

Ângela Maria Teixeira1

O projeto “Encontro da Família” começou a ser desenvolvido no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município de Angélica junto às famílias em situação
de vulnerabilidade encaminhadas pelo Conselho Tutelar a esse Centro.
Apesar de ser um município de pequeno porte, Angélica apresenta os mesmos problemas dos grandes centros urbanos, como: tráfico e uso de drogas, violência, abuso sexual,
uso abusivo de álcool e desestrutura familiar. Desta forma, era premente a necessidade de
realizar um trabalho preventivo com as famílias. Posteriormente, o Projeto foi ampliado
englobando as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).
Trata-se de um trabalho preventivo realizado por meio de reuniões socioeducativas,
abordando temas como: função da família, uso de drogas, combate ao abuso e exploração
sexual, autoestima entre outros. A metodologia utilizada nos Encontros da Família foi a de
reuniões que visavam à participação das mesmas, por meio de trabalhos em grupos.
O público alvo do Centro de Referência de Assistência Social é a família, entendendose por família “um conjunto de pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos,
afetivos ou de solidariedade, conforme descrito na Política Nacional de Assistência Social” (2004, p. 3). Um dos principais eixos de atuação do CRAS é o trabalho preventivo e as
reuniões socioeducativas tornaram-se instrumentos importantes que permitiram desenvolver um trabalho preventivo de forma coletiva.

1

Assistente Social do
CRAS de Angélica-MS.
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Segundo a publicação do Ministério do Desenvolvimento Social a respeito do Sistema
Único de Assistência Social, o caderno do SUAS: um grupo socioeducativo é definido
como “uma estrutura de vínculos e de relações entre pessoas articuladas no tempo e no
espaço, que canaliza, em cada circunstância indivíduos e/ou interesses coletivos, uma tarefa com finalidade” (2006, p. 27). Segundo artigo publicado no livro Família: Redes
Laços e Políticas Públicas:
à metodologia de trabalho com famílias devem priorizar metodologias que lhes permitam sair do
lugar solitário que hoje ocupam no espaço que gere solidariedade e seja facilitador de formas
de enfrentamento das condições econômicas, sociais e políticas: um espaço político no qual a
ética seja o valor fundamental. (Guimarães & Almeida apud Acosta, 2003, p. 134)

O objetivo das reuniões socioeducativas foi abrir um espaço de conversação, pois é
necessário um momento de convivência comunitária para construir um ambiente democrático, de diálogo e escuta.
O quadro reproduzido a seguir descreve os dados da pesquisa e a metodologia de
trabalho utilizada para realização do projeto “Encontro da Família”:

Universo

aproximadamente 600 famílias, (urbana, assentamento e
Distrito).

Convocação inicial

Via rádio

Divisão de grupos

3 na área urbana, 1 assentamento. Somente na área do
Distrito de Ipezal não está sendo realizado esse projeto,
pois não havia local para a realização das reuniões.

Reuniões

Mensais. Sendo com os 4 grupos em dias intercalados.

Metodologia

Participativa: slides, conversas dinâmica,
trabalho em grupos, exposição dos grupos sobre
o tema trabalhado.
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Temas abordados
entre os meses de
março a agosto

O que é o CRAS (objetivos, público alvo, serviços e
projetos), função da família, autoestima, combate ao
abuso e exploração sexual de crianças e
adolescentes, participação e controle social no SUAS,
uso de drogas. A média de participantes nessas
reuniões socioeducativas tem sido 200 pessoas
(contando os 4 grupos).

Considerou-se o índice de participação dos integrantes das famílias positivo, pois o
objetivo não era que as famílias frequentassem as reuniões por uma obrigação, mas para
assimilar os temas abordados, oferecendo suporte para os fenômenos que se apresentam
nas relações familiares.
Foi necessário desenvolver estratégias para que as reuniões não fossem cansativas e
os participantes não se tornassem apenas expectadores, porque a participação das famílias expondo suas opiniões era primordial para que pudéssemos detectar a visão de mundo
desses sujeitos, seus conflitos e dificuldades. Não era objetivo doutrinar o público alvo
desse projeto, o que se buscou foi abrir um espaço democrático de diálogo e reflexão,
apontando possíveis caminhos para tornar a convivência dos membros de uma família
menos conflituosa.
O desenvolvimento desse projeto é um processo que trará resultados a longo prazo. A
principal meta não é somente aumentar o índice de presença nos encontros, mas acompanhar as famílias e observar a evolução nas discussões sobre os temas abordados nas
reuniões socioeducativas.

Referências
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Editora Cortez, 2003. 320p.
BRASIL. Política Nacional da Assistência Social – PNAS. Resolução n° 145, de 15 de outubro de 2004.
SETASS – Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência Social e Economia Solidária. ABC da Proteção
Social Básica: A família e o território como referências. Vol. II, julho/2006.

69

70

Série Programa
ESCOLA DE CONSELHOS

Uso de drogas na adolescência
em Bodoquena-MS

Odilene Silva dos Santos1

Este artigo tem a finalidade de apresentar o trabalho realizado em parceria entre o
Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O
objetivo do trabalho foi conhecer a realidade dos adolescentes usuários e dependentes de
substâncias psicoativas do município.
Bodoquena é um município de pequeno porte e está localizado no Sudoeste do Estado
do Mato Grosso do Sul, sua extensão urbana é considerada pequena de acordo com o
censo demográfico de 2007. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui 8.168 habitantes.
A área do município é de 2.507,24 km². Suas principais atividades econômicas
são: o comércio local, as indústrias de extração de minérios, a pecuária e a agricultura. O município tem em seu entorno três assentamentos e um Distrito. Apresenta
Índice de Desenvolvimento Humano - Municipal (IDH-M) de 0,708, composto pelos
indicadores de longevidade (0,673), renda (0,628) e educação (0,822). Possui como
um dos principais entraves para a elevação desse índice, o indicador de renda que
dentre outros fatores é resultante da economia de subsistência caracterizada pela
pecuária.
1

Conselheira Tutelar
de Bodoquena-MS.

Este trabalho justifica-se pela necessidade de desenvolver estudos e informações a
respeito do consumo de drogas pela população jovem de Bodoquena. A população do
município é consideravelmente jovem, entre crianças e adolescentes na faixa de 01 a 19
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anos, que somam 45% do total de habitantes. Portanto, o que justifica esta pesquisa é a
necessidade de conhecer os motivos que levam os adolescentes a consumirem drogas e
colocarem sua saúde em risco. Neste sentido, o projeto pretende integrar a sociedade no
combate ao uso de substâncias psicoativas, porque já se sabe que a facilidade ao acesso
de drogas torna os adolescentes cada vez mais vulneráveis ao consumo, e sabe-se também que as drogas consideradas “mais pesadas”, que causam danos físicos e mentais
mais graves e alta probabilidade de dependência, estão sendo comercializadas e utilizadas
entre os jovens.
As informações levantadas durante a pesquisa foram de suma importância, pois permitiu conhecer a realidade dos adolescentes, por meio de entrevistas. Foi possível levantar
informações a respeito de suas dificuldades e sonhos. Muitos deles disseram estar esperando uma oportunidade. Observou-se que os entrevistados não estavam muito à vontade
para falar sobre suas vidas, uns levaram a conversa “na esportiva”, outros estavam com
receio de que a pesquisa pudesse incriminá-los de alguma forma.
Em Bodoquena, as drogas ilícitas mais consumidas entre os adolescentes são a maconha e a cocaína. Entre as drogas lícitas, o maior consumo é de bebidas alcoólicas e cigarro. É importante compreender que as condições sociais, a ausência de informações e
recursos para a prevenção do consumo de psicoativos e para o desenvolvimento de hábitos mais saudáveis e, também, a falta de vagas para atendimento nas instituições de saúde
tornam os jovens vulneráveis para o consumo de drogas. Portanto, o uso de drogas está
associado às condições desumanas de sobrevivência.
Ao realizar esta pesquisa, constatou-se que algumas igrejas evangélicas do município
atuam para resgatar “sonhos perdidos” de usuários de drogas, convidando estes adolescentes a frequentar suas reuniões como forma de recuperar a dignidade e de reintegrar-se
socialmente. Jovens que conseguiram eliminar o uso abusivo de álcool e outras drogas
disseram que tem sido importante o papel dessas igrejas na melhoria da qualidade de vida
dos usuários de drogas, bem como para toda a sociedade.
Em Bodoquena, algumas medidas para coibir o consumo de drogas no município já
foram tomadas. Para os adolescentes da rede de ensino da cidade foi implantado o Programa de Resistência às Drogas (PROERD), coordenado pela Polícia Militar, como uma
estratégia para o combate do uso abusivo de álcool e outras drogas, uma vez que é nessa
faixa etária que geralmente adolescentes têm o primeiro contato com as drogas.
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Investir na criança e no adolescente é garantir um futuro melhor. De acordo com os
artigos 5º e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) “é dever de todos
garantir os direitos daqueles que têm os mesmos violados”, embora a dificuldade seja sair
da teoria para prática. Como sugestão recomenda-se que seja implantado no município,
em caráter de urgência, o Conselho Municipal de Combate às Drogas (COMAD), pois
durante a execução do projeto percebeu-se a necessidade de envolver mais pessoas (representantes de outros setores das políticas públicas, sociedade, comunidade, organizações não-governamentais) na prevenção ao uso de drogas em nosso município devido à
relevância do tema.

Referência
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A gravidez na adolescência
em Brasilândia-MS

José Claudio Cruz1
Selma de Souza Alquaz2

O objetivo deste trabalho foi traçar o perfil dos jovens no município de Brasilândia e
discutir o fenômeno da gravidez na adolescência. E, como objetivos específicos, mapear
as características dos jovens nas seguintes esferas: econômica, política, social e cultural;
traçar um quadro das relações sociais das adolescentes de Brasilândia e analisar os dados
e discursos encontrados.
Ao verificar o fenômeno da gravidez na adolescência no município não se teve apenas a preocupação de elencar “os porquês” das jovens engravidarem tão cedo, mas também, houve a preocupação em apresentar soluções para reverter o índice de gravidez na
adolescência na cidade.
Como atores da rede de proteção da criança e do adolescente e cidadãos de
Brasilândia, sentimos que somos corresponsáveis em buscar saídas para melhorar as
condições das jovens, com o objetivo de potencializar suas capacidades de protagonistas
de suas histórias.
Vários segmentos da sociedade devem trabalhar para uma educação de prevenção a
uma gravidez indesejada na adolescência, alertando para as dificuldades de ser mãe tão
cedo, numa fase em que deveriam estar se dedicando aos estudos e à profissionalização.
Devido à relevância desse tema, pensamos que ele deveria ser discutido com a família, na
escola, em centros comunitários e organizações de bairros, bem como por agentes de

1

Conselheiro Tutelar
de Brasilândia-MS.

2

Ex-Conselheira
Tutelar de
Brasilândia-MS.
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saúde. Nessa direção a escola deverá desenvolver projetos para conscientizar os jovens
sobre as consequências de uma gravidez indevida, promovendo atividades com esse propósito.
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Conscientizando a
população camapuanense:
“esquecer é permitir, lembrar é combater”

David Luiz de Souza1
Elisabete de Lima Mura2

O presente artigo tem a finalidade de apresentar os resultados obtidos através do
projeto de ação realizado no município de Camapuã, bem como demonstrar a contribuição
que este projeto trouxe para a cidade a partir do trabalho de sensibilização que foi realizado com crianças, adolescentes, pais e/ou responsáveis, donos de bares e estabelecimentos
comerciais e com a população em geral. Foram apresentadas a esse público as
consequências e as penalidades do uso de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes
e os riscos que a permanência dessas crianças e adolescentes até tarde nas ruas pode
causar.
Primeiramente, foi realizado um levantamento dos maiores problemas enfrentados na
cidade envolvendo crianças e adolescentes, a fim de melhorar a convivência familiar e
comunitária. Nesta pesquisa foi possível detectar que o maior índice foi o fato de crianças
e adolescentes estarem utilizando as vias públicas para ir e vir após as 22 horas, e consumindo bebidas alcoólicas, às vezes, embriagados. Dessa forma, foram realizadas reuniões
com o juiz e o promotor da Infância e Juventude de Camapuã para discutir o que poderia
ser feito para amenizar a situação.
Num primeiro momento, foi sugerido um trabalho de sensibilização junto aos adolescentes, tendo em vista que no município havia uma portaria do ano de 2004 que regulava a
entrada e permanência de crianças e adolescentes nos estabelecimentos comerciais, nas
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de Camapuã-MS.
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festas dançantes e nas ruas. Nesse contexto, foram apresentadas as dificuldades que os
Conselheiros Tutelares possuem ao acolher os adolescentes embriagados ou aqueles que
ingeriram bebidas alcoólicas nas ruas. Então, o juiz propôs o apoio das Polícias Militar e
Civil, pedindo à Prefeitura do município que disponibilizasse também um veículo grande
para levar os adolescentes encontrados nessa situação até suas residências e entregá-los
aos pais sob termo de responsabilidade e de advertência.
O projeto foi executado durante seis meses: de dezembro de 2008 a junho de 2009.
Foram realizadas 33 palestras em todas as escolas da cidade: municipais, estaduais e
particulares, com todos os alunos e funcionários. Foram feitas reuniões com donos de
bares e promotores de eventos. Houve o dia da mobilização na principal avenida da cidade, realizada em dois períodos, com a colaboração da Polícia Militar no controle dos veículos durante panfletagem no comércio, tendo essa iniciativa atingido 150 estabelecimentos.
A divulgação em meios de comunicação como rádio, jornal e carros de som permaneceu
ainda por duas semanas.
Em menos de quatro meses de trabalho foi possível perceber um resultado positivo.
Em momento algum os adolescentes encontrados nas ruas desacompanhados dos pais e
que levaram advertência voltaram a frequentar a rua nas mesmas condições, houve uma
diminuição significativa nos índices de adolescentes alcoolizados, envolvidos em brigas ou
furtos e demais ocorrências, segundo relatório apresentado pela Polícia Militar.
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Violência doméstica contra
a criança e o adolescente

Cilmar Martins de Freitas Borges1
Simara Ateliane Goularte de Melo2

A necessidade de entender o porquê de tanta violência doméstica na cidade nos fez
realizar uma pesquisa no Sistema de Informação para Infância e Adolescência (SIPIA),
com o objetivo de nos trazer a realidade da violência doméstica existente no município de
Cassilândia. Foram analisados 476 casos, no período de janeiro a novembro de 2008, e
ficou constatado que meninos e meninas tiveram o seus direitos ameaçados e/ou violados:
225 casos foram de violência doméstica e o agente causador da ameaça ou da violência
foi em primeiro lugar a mãe (84 casos), em segundo o pai (51 casos), em terceiro o
padrasto (17 casos) e outros (73 casos).
Segundo dados do SIPIA, 58% das crianças e adolescentes têm sofrido violência
doméstica e, conforme Andréia Chaga, a psicóloga do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) de Cassilândia, em um artigo publicado na revista Voga em 2009 com o tema
Violência Doméstica, apresentou os seguintes dados: 47% das crianças e adolescentes
atendidos na unidade sofrem violência doméstica de natureza psicológica, 32% de natureza física e 21% de natureza sexual.
Por meio da pesquisa foi possível perceber que denunciar uma situação de agressão
doméstica ainda não faz parte do imaginário coletivo do nosso município, de nossa cultura
patriarcal, na qual ainda persiste a idéia de que os pais são os melhores amigos e conselheiros, só desejando o bem-estar dos filhos.

1

Conselheira Tutelar
de Cassilândia-MS.

2
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de Cassilândia-MS.
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Diante deste contexto, o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA) de Cassilândia, realizaram uma série de ações junto
à população, principalmente com as entidades que fazem atendimento às crianças e aos
adolescentes, por meio da mídia e também nos espaços onde se tem acesso aos pais.
Realizamos palestras com enfoque educativo, sensibilizando-os sobre a necessidade de se
fazer a denúncia ao perceberem que alguma criança/adolescente está sendo vítima de
violência.
Para realizar este trabalho, foram utilizados vários métodos como meio de trabalho,
primeiramente, reuniões entre os conselheiros tutelares e conselheiros do CMDCA, em
seguida foram feitas palestras nos projetos sociais do município. Houve, também, debate
com professores e funcionários das instituições de ensino sobre os problemas relacionados
às crianças e adolescentes que não respeitam professores e/ou que tiveram envolvidos em
alguma ação que conflitasse com a lei tendo passagem pela UNEI (Unidade Educacional
de Internação) em Campo Grande-MS. Durante essas conversas e debates, foram solicitadas orientações, por parte desses profissionais, para lidar com esse tipo de situação.
Foram realizados reuniões com o Comando da Polícia Militar para sensibilização acerca
das atribuições e competências do Conselho Tutelar, o que causou um bom impacto nos
trabalhos realizados em parceria junto a este segmento, rompendo assim com velhos
paradigmas em relação às funções de cada órgão.
Por último, foram concedidas entrevistas à imprensa local com o objetivo de sensibilizar a comunidade em relação às violências que ocorrem com crianças e adolescentes no
município. Assim, o Conselho Tutelar em parceria com o CMDCA, promoveu campanhas
educativas sobre o tema violência, em parceria com o NASF, entregando cartilhas e outros materiais de divulgação. Foram realizadas reuniões nas escolas e divulgação no site
Cassilândia News com matérias de esclarecimento sobre atribuições do CMDCA e do
Conselho Tutelar.
De maneira geral, a conclusão obtida foi que o principal problema está na família e
não nas crianças e adolescentes propriamente, pois a educação das famílias reflete o
comportamento dos filhos. Com essa pesquisa, foi possível perceber que o que leva os pais
a agredirem seus filhos são, na maioria das vezes, problemas como: o alcoolismo, o uso de
drogas, o desemprego e o ciúme.
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Por isso, se faz necessária uma política educacional, social, cultural e psicológica, que
envolva os fatores já citados entre o Poder Público e a sociedade, na elaboração de projetos que primem pela qualidade de vida de toda a população.
Este projeto está sendo executado pelas instituições e programas sociais de atendimento à criança e ao adolescente, como o Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS), NASF, CMDCA e Conselho Tutelar, para que estes órgãos possam executar
suas atribuição e competências com eficácia e desenvoltura na tentativa de melhorar as
condições de vida das crianças, dos adolescentes e de suas famílias, encaminhando-as de
maneira eficiente aos profissionais e às entidades competentes para cada situação.
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A comunicação como estratégia para o
enfrentamento da violência sexual infantojuvenil
na cidade de Costa Rica-MS

Keila Batista Nogueira1

A forma como é abordada a questão do enfrentamento da violência sexual infantojuvenil está centrada no modo em como é ensinada a temática acerca das questões sobre
sexualidade infantil nas escolas, tendo em vista que muitas delas não abordam esse tema.
Isso ocorre devido ao fato dos profissionais da área da educação não se sentirem preparados
para tal tarefa. O enfrentamento dessa problemática passa, portanto, pela comunicação,
pelo diálogo entre os alunos e esses profissionais, até porque a violência mesmo sendo
descoberta no ambiente escolar, na maioria dos casos acontece na residência das crianças
e adolescentes.

1

Conselheira Tutelar
de Costa Rica-MS.

Diante disso, é preciso, em primeiro lugar, compreender como o tema sexualidade é
tratado pela sociedade. Silva (2002) descreve que os estudos e interpretações que Freud,
por meio da Psicanálise, empreendeu, tornaram-se matrizes da natureza da investigação
do conteúdo e das formas de entender e conceituar a Sexualidade. Assim, por essas fundamentações teóricas, pode-se perceber como a sexualidade era descrita e tratada, tendo
esse teórico sido um marco conceitual na discussão sobre o tema. A sexualidade hoje é
tratada como algo “normal” na sociedade, onde “tudo pode, todos podem”, não levando
em consideração que é um aspecto importando a ser considerado no desenvolvimento
psicossocial da criança e do adolescente e, portanto, importante saber de que forma está
sendo realizada, e com quem.
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1 A sexualidade vista pela sociedade e pela cultura
A sociedade tem papel determinante no estabelecimento e na manutenção de tabus,
preconceitos, crenças e sentimentos das pessoas a respeito da sexualidade. Desta forma,
vê-se que há diferentes maneiras de se viver em sociedade e todas devem ser respeitadas.
As pessoas têm ideias e opiniões diferentes a respeito das coisas e devem ter esse direito
respeitado.
No Brasil, há grupos sociais e pessoas de várias descendências culturais. Diante
disso, elas deveriam praticar o exercício de refletir e questionar as normas e os tabus da
sociedade em que vivem, uma vez que, em nosso país, o direito do indivíduo a ter a sua
própria opinião está garantido por lei.
No questionário aplicado para levantar informações a respeito de como o tema sexualidade é tratado pela sociedade, a psicóloga afirmou que a sociedade não está totalmente
preparada para tratar do assunto violência sexual, principalmente quando ocorre com crianças e adolescentes. Ela relata que muitas pessoas ficam chocadas quando sabem que
esses atos estão acontecendo cada vez mais, principalmente no ambiente familiar. Outro
questionamento aplicado levantava informações a respeito da escola estar preparada para
tratar do assunto violência sexual infantojuvenil. Segundo a psicóloga, a questão sexual é
tratada com muito tabu, pois os professores não têm conhecimento específico voltado para
este assunto. Alguns professores quando percebem algo diferente com seus alunos, tomam a iniciativa de denunciarem que algo está acontecendo de errado com eles, ou muitas
vezes os próprios alunos contam para seus professores que foram abusados sexualmente,
mas ocultam o agressor, pois sofrem ameaças.
As entrevistadas relataram que ainda não é possível existir uma comunicação
coesa e objetiva com as crianças que sofreram violência sexual, pois muitas são
ameaçadas de todas as formas pelo agressor, para que não o delatem e nem o que
aconteceu com elas. Mas isso vem sendo resolvido passo a passo, por meio de ações
sociais, que envolvem a comunidade e a igreja como parceiras para o combate do
fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes que ocorre, principalmente, no ambiente familiar.
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A conselheira tutelar deixou evidente que os direitos das crianças prescritos por lei
estão sendo realmente aplicados quando os agressores são denunciados pelas crianças,
mesmo quando as mães são coniventes com a situação de violência sexual e não querem
que as crianças e adolescentes façam a denúncia. Muitas dessas mães acreditam que é
uma fantasia da criança, chegando a culpá-la pelo ocorrido. Quando a conselheira tutelar
foi questionada sobre estar preparada psicologicamente para sua atribuição, ela afirmou
que mesmo com treinamentos, palestras e cursos, cada caso é uma realidade diferente e
está preparada para situações que já enfrentou e não para situações que possa vir a
enfrentar no futuro. De acordo com o relato da entrevistada, na maioria das vezes, as
mães reforçam que a culpa nunca é do parceiro e sim da criança ou do adolescente.
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Violência doméstica:
o atendimento do Conselho Tutelar
às crianças vítimas de maus-tratos no
município de Coxim-MS
Janete Maria da Silva1
Maria das Graças Solano Feitosa2

A presente pesquisa trata de um trabalho exploratório e bibliográfico, uma vez que se utilizou
referenciais teóricos, além da coleta de dados de Registro Estatístico do Atendimento às Vítimas
de Violência Doméstica do Conselho Tutelar - Coxim, no período de 5 de agosto de 2007 a 5 de
agosto de 2009, e um diagnóstico descritivo e analítico dos dados investigados por meio de entrevistas feitas com os profissionais da Equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS) – psicóloga, educadora social e assistente social – para compreender como é
realizado o acompanhamento das famílias vítimas de violência doméstica.
A violência doméstica perpassa por questões culturais e socialmente construídas. Aspectos
como estresse, desemprego, filhos indesejáveis, toxicomania, problemas psiquiátricos, história de
abuso dos pais quando crianças e fanatismo religioso têm sido identificados como fatores
desencadeantes da Violência Doméstica. A experiência do Conselho Tutelar no município de Coxim
aponta dados que causaram interesse investigativo e de análise crítica. O atendimento revela uma
demanda diária de dez ocorrências, sendo que 60% têm vínculo com violência doméstica.
Diante dos fatos, apontados pelos dados registrados no Conselho Tutelar, a postura se
expressa pelo compromisso de efetuar notificação do registro da denúncia, aplicar medidas de proteção, requisitar serviços especializados na rede pública e privada à vítima e à
família, acompanhar e solicitar retorno sistemático dos casos, encaminhar ou acompanhar,
quando necessário, a vítima para exame de corpo de delito no IML ou ao Posto de Saúde
para exame de lesão corporal e sinal de violência sexual. Solicitar, imediatamente, ao
Ministério Público ou Defensoria Pública o afastamento do agressor.

1

Ex-Conselheira
Tutelar de Coxim-MS.

2

Ex-Conselheira
Tutelar de Coxim-MS.
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Considerações finais
O gráfico descreve o resultado encontrado na pesquisa realizada no Conselho Tutelar
de Coxim, no período de 5 de agosto de 2007 a 5 de agosto de 2009, especificando 90
casos registrados, divididos em três categorias: violência física (34 casos), violência psicológica (38 casos) e por fim a violência sexual (18 casos).
Família
Violência sexual
20%

Violência física
38%

Violência psicológica
42%

GRÁFICO 1: Relação dos fatos registrados no Conselho Tutelar de Coxim/MS.

Através da pesquisa, pode-se perceber que grande parte da violência doméstica está relacionada à violência física e psicológica, parte deste problema atribui-se a: desestrutura familiar,
desemprego, baixa renda, uso frequente e abusivo de substâncias psicoativas, alcoolismo etc. A
violência sexual está relacionada a distúrbios psicológicos, promiscuidade sexual e à grande falta
do elo familiar. Com essa pesquisa, conclui-se que a violência doméstica em Coxim tem aumentado, apesar do intenso trabalho do Conselho Tutelar junto às redes de atendimento.
Diante do exposto neste trabalho, propõe-se apresentar esta pesquisa ao CMDCA para
que sejam articuladas políticas específicas que atendam à demanda analisada com o objetivo
de suprir as necessidades socioeconômicas, culturais e psicossociais das famílias atendidas,
elaborando programas e serviços com base nas potencialidades e dificuldades da realidade
local, no intuito de que essas ações ganhem um caráter de promoção e autonomia pessoal.
Referências
BRASIL. Constituição da República Federativa. Brasília: Senado Federal, 1988
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Senado Federal. Brasília, 2000
www.scielo.br
www.mp.rs.gov.br
www.cedeca.org.br
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Violência intrafamiliar:
abuso sexual contra crianças e adolescentes
Alexandre Ribeiro1
Edson da Silva Amorim2

O objetivo principal deste trabalho é inibir o aumento dos casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes e resgatar o papel da família como alicerce
para o desenvolvimento do ser humano, tendo como objetivos específicos: encaminhar e acompanhar a criança e o adolescente em situação de abuso para atendimento junto aos órgãos que oferecem o serviço de tratamento psicossocial, promover trabalho de orientação junto à família onde ocorreu o caso e estimular a família
a participar de encontros socioeducativos vinculados ao poder público para alavancar
a autoestima.
Em relação à metodologia utilizada no projeto, não focamos em um teórico, foi feito
um levantamento no Sistema de Informações para a Infância e a Adolescência (SIPIA),
logo em seguida foram realizadas palestras abordando o tema abuso sexual e qual deve
ser a primeira coisa a fazer em caso de suspeitas. Foram oferecidas também oficinas
buscando alavancar a autoestima das famílias envolvidas nos fatos detectados e, por último, reuniões para esclarecer dúvidas e estimular a participação da população nesse tipo
de debate.
A evolução do projeto foi bastante delicada, até porque o assunto não é um tema fácil
de ser abordado, contudo avaliamos progressivamente e positivamente o projeto, pois conseguimos abordar e esclarecer o tema em nossa metodologia de trabalho.

¹ Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente de Dois
Irmãos do Buriti-MS.
² Conselheiro Tutelar
de Dois Irmãos do
Buriti-MS.
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Nossa conclusão foi de que o projeto teve efeito, mas não o esperado; por outro
lado detectamos que esse tipo de atividade deve ser mais constante e refinada para
que atinja todas as camadas da sociedade e não apenas uma determinada parcela, a
fim de prevenir efetivamente o aumento de casos de abuso sexual contra a criança e
o adolescente.
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Violência Sexual
contra criança e adolescente, NÃO!

Maria de Fátima da Silva¹

Apresenta-se como objeto deste trabalho estabelecer um conjunto de ações articuladas que permita a intervenção e o enfrentamento da violência sexual contra crianças e
adolescentes de Glória de Dourados, tendo em vista os vários atendimentos no Conselho
Tutelar do município. Diante dessa problemática, notou-se a necessidade de se fazer um
trabalho de motivação a favor de denúncias contra o abuso sexual infanto-juvenil.
A metodologia utilizada durante a realização do projeto foi desenvolver ações visando a
garantia dos direitos de crianças e adolescentes contra o abuso e a exploração sexual, possibilitando à sociedade em geral atuar em defesa e promoção desses direitos, por meio de:
– mobilização da população acerca da problemática através da discussão e divulgação de materiais informativos;
– produção de materiais informativos, tais como panfletos, cartazes, banners, etc;
– divulgação do Disque Denúncia;
– sensibilização da população por meio de palestras específicas;
– realização de blitz nos dias de mobilização e enfrentamento de abuso e exploração
sexual contra crianças e adolescentes: 18 de maio (dia nacional) e 23 de setembro (dia
municipal);
– divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

¹ Conselheira
Tutelar de Glória de
Dourados-MS.
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Diante do exposto é preciso garantir melhores condições de vida para as crianças e os
adolescentes do município de Glória de Dourados, por isso notou-se a grande necessidade
de buscar parcerias com outros órgãos tais como: Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, Centro de Referência de Assistência Social, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Conselho Tutelar, entre outros, para fazer valer
os direitos violados, direitos esses já adquiridos a partir da criação do ECA em 1990.
Juntos, a população e os órgãos competentes desenvolveram um cronograma de atividades no período de abril a setembro de 2009, que visou estabelecer um conjunto de
ações articuladas para intervenção e enfrentamento da violência sexual no município.
Segundo autoridades locais, houve um avanço significativo no resultado do trabalho
realizado pelo Conselho Tutelar em conjunto com todas as autoridades constituídas e da
comunidade em geral. Esse trabalho desempenhado com êxito e que surtiu efeitos positivos que devem ser mantidos, devendo ser feito também através da mídia, pois a pessoa
mais esclarecida poderá ajudar a diminuir esse mal que causa cicatrizes profundas nas
crianças e adolescentes, que são os adultos do amanhã. Após esse trabalho surgiu mais
procura para atendimento de casos.
A conclusão obtida, de maneira geral, é de que é preciso unir forças para que se possa
chegar a um só objetivo, que é a proteção das crianças e dos adolescentes do município.
Diante desse trabalho, já se criou uma expectativa de que o mesmo tipo de ação deva ser
feita mais vezes buscando o município fortalecer ainda mais a política de atendimento em
defesa de crianças e adolescentes. E é somente por meio da capacitação que pode-se
formar bons profissionais, e obter maiores empreendimentos com resultados positivos, por
isso é preciso estar pronto para recomeçar sempre. Então, procure atualizar seus conhecimentos, nunca perca as oportunidades que lhes forem dadas.
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Gravidez na adolescência

Paula Adriana Peixoto Camargo¹
Ramona Lucia Duarte da Silva²
Valma Alves Bobadilha³

Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados do trabalho realizado no município de Guia Lopes da Laguna, no qual o tema central é a gravidez na adolescência.
Por meio da pesquisa realizada, não foi possível perceber ao certo os motivos que
levam adolescentes a engravidarem, sabe-se que o excesso de vaidade é o que, na maioria das vezes, as leva a serem assediadas por quem estimula esse tipo de comportamento.
Outras vezes, o que estimula a gravidez é a própria história de vida da família, pois algumas delas são filhas de “mães solteiras” sem nenhuma estrutura emocional e psicológica,
acabam também engravidando, embora tenham o seguinte discurso: “com ela tudo será
diferente” (sic), mas a história acaba sempre se repetindo.
Quanto à metodologia, a escolha do nosso trabalho partiu de uma pesquisa e levantamento de dados elaborado pelo Comitê de Aleitamento Materno (CMAM) nos Programas
de Saúde da Família (PSF) ou Unidade de Saúde, no hospital da cidade, por meio dos
agendamentos, consultas realizadas, além das estatísticas de atendimento das jovens na
área de obstetrícia e do questionário elaborado. Ao analisar esses dados estatísticos, constatamos que havia um número significativo de grávidas que são adolescentes.
No primeiro momento de trabalho nos reunimos com os agentes de saúde, conselheiros tutelares e membros do CMDCA e elaboramos nosso projeto e calendári-

¹ Conselheira Tutelar
de Guia Lopes da
Laguna-MS.
² Secretária Executiva
do Conselho
Municipal dos Direitos
da Criança e do
Adolescente de Guia
Lopes da Laguna-MS.
³ Conselheira
Municipal dos Direitos
da Criança e do
Adolescente de Guia
Lopes da Laguna-MS.
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os de reuniões. No segundo, convidamos a psicóloga, assistente social, professoras,
enfermeira padrão e voluntárias para participarem das reuniões. E no terceiro momento, a Secretaria de Assistência Social, nossa importante parceira, cedeu espaço
físico, mesa, cadeira, lousa, TV, vídeo, data show e fez doação de kit de enxoval de
bebê.
Após esses momentos, cada um dos profissionais convidados versou sobre um assunto: a psicóloga falou sobre a importância da autoestima, a assistente social sobre o seu
papel de atendimento e orientação especializada, as professoras palestraram sobre a necessidade do apoio familiar às adolescentes e a enfermeira padrão sobre a mudança do
corpo.
Os agentes de saúde e conselheiros tutelares tiveram papel importante na busca e
descoberta dos endereços, visto que na maioria das ruas não há identificação, além de
convencerem as adolescentes a participarem das reuniões uma vez que nas primeiras
tentativas a presença foi insignificante, ou seja, quase zero.
Embora tenhamos nos esforçado muito para que o nosso projeto tivesse êxito, observamos que a falta de interesse das gestantes em participar das atividades foi o grande
entrave para que tivéssemos 100% de presença, pois o comparecimento sempre foi esporádico e as frequências alternadas, ou seja, nem sempre eram as mesmas que compareciam nos encontros seguintes.
Outro fator que contribuiu para a ausência das gestantes nas reuniões foi à intensidade do inverno concomitantemente com a gripe Influenza H1N1.
Passamos grande parte do inverno monitorando-as e orientando-as como proceder
diante da nova epidemia. Nos dias quentes tivemos reuniões e distribuição de kits de
enxoval de bebê que a Secretaria de Assistência Social doava à medida em que as gestantes chegavam ao final do ciclo gestacional, ou seja, próximo de darem à luz. Contamos
sempre com a participação do Comitê de Aleitamento Materno que continua a importante
divulgação da Campanha de Amamentação nos primeiros seis meses de vida sem necessidade de complementação alimentar.
Concluímos que o essencial foi transmitido. Nesse momento, o mais importante é o
bebê que está para chegar, é uma nova vida, uma esperança, já que elas precisarão doar
muito amor materno e muito cuidado, carinho e proteção. Por outro lado, importante tam-
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bém chamar a atenção para a necessidade de prevenção de uma futura gravidez não
desejada.
Hoje, o projeto continua com os atendimentos, palestras e orientações por meio da
Secretaria de Assistência Social, embora a baixa frequência continue sendo o grande
entrave para o êxito da iniciativa. Os atendimentos são para as gestantes de todas as
faixas etárias, desde que sejam pobres ou extremamente pobres e, no final da gestação,
cada uma das grávidas recebe o kit de enxoval de bebê.
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Gravidez na adolescência:
perspectiva de solução

Francisco Conceição de Oliveira1
Celenir Farias Ladeia2

O objetivo deste trabalho é abordar o tema gravidez na adolescência, que é muitas
vezes indesejada pela jovem, uma vez que pode roubar-lhe oportunidades e até mesmo
deixa de exercer alguns de seus direitos. Esses e outros problemas é o que iremos verificar entre os adolescentes de Inocência. Nosso objetivo é tentar encontrar respostas voltadas para melhorar as condições de vida de crianças que amanhã passarão pela adolescência, garantindo-lhes uma juventude sem traumas.
Com relação à metodologia, elaboramos entrevistas com adolescentes, pais, médicos
ginecologistas e escolas, tentando identificar os problemas de gravidez na adolescência,
além de uma base teórica para aprofundamento do assunto, objetivando detectar a problemática e analisar à luz da teoria.

1

2

Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente de
Inocência-MS.
Conselheira Tutelar
de Inocência-MS.

Assim, uma abordagem apropriada da questão em foco requer dos vários setores e
instituições o reconhecimento das desigualdades relativas ao acesso aos bens e recursos
sociais a que os diferentes grupos adolescentes estão sujeitos, confrontando-se as diferenças nas políticas públicas.
Com os resultados encontrados com as famílias, com pais, com médicos ginecologistas, com professores, com os próprios adolescentes, compreende-se que a escola, como
entidade formadora dos jovens pouco tem feito em relação aos cuidados, à prevenção e à
orientação aos adolescentes.
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As ações desenvolvidas têm que ter projetos que envolvam os jovens na saúde e
orientação sexual e nesses projetos devem constar palestras com médicos ginecologistas,
enfermeiros e até mesmo dentistas e psicólogos, para então falar acerca do risco das
doenças. Poderiam ser produzidas peças teatrais, exposições dos trabalhos e palestras
com alunos nas escolas. Se o aluno se envolve, poderá mudar de ideia e assim, ter uma
mudança em sua vida.
Concluí-se que ao analisar essa problemática da gravidez na adolescência, a situação
torna-se complexa, pois as estatísticas mostram que cada vez mais cedo os jovens estão
iniciando sua vida sexual e o aumento de natalidade de crianças entre os adolescentes é
cada vez maior em todo lugar.
O diálogo é o caminho para a compreensão entre pais e filhos. Um lar cujos pais estão
presentes nas ações dos filhos, que buscam reflexões sobre seus atos e agem com postura
consciente contribuirá para um desenvolvimento saudável do adolescente.
Só uma relação positiva dará resultados positivos. Existem inúmeros caminhos para
ajudar os jovens a seguirem corretamente e não fracassarem, mas é preciso ajudá-los e
nós somos responsáveis pela juventude.
Este artigo deixa em aberto o tema para outras reflexões que, embora polêmico, é
possível observar que é passível de soluções.
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Incidências de casos de violência sexual
cometidos contra crianças e adolescentes
em Itaquiraí-MS
Cícera Aparecida Brito1

O presente artigo tem a finalidade de apresentar os resultados obtidos através do
projeto de pesquisa realizado no município de Itaquiraí, bem como mostrar o aumento do
número de denúncias de violência sexual cometidas contra crianças e adolescentes, devido ao trabalho de sensibilização que está sendo realizado e também aos debates acerca
das formas de melhorar o atendimento às vítimas.
Foi realizado um levantamento das dificuldades apresentadas pelo município para atender
as vítimas de violência sexual, a fim de melhorar a estrutura e o atendimento nesses casos.
Dessa forma, foram coletados dados na única delegacia existente no município, no Sistema de Informações para a Infância e a Adolescência (SIPIA) e em entrevistas com
trabalhadores da área social, da saúde e da educação, bem como informações desse tipo
de violência ocorridos entre janeiro de 2005 e dezembro de 2008.
O levantamento apontou um total de 20 casos nesse período, onze ocorridos na zona
rural e nove na área urbana, sendo sete classificados como seduções, sete como abusos
sexuais, três como estupros e três não identificados. Na maioria dos casos, as vítimas são
crianças menores de 12 anos de idade, de famílias carentes e os agressores são os próprios padrastos.
1

Conselheira Tutelar
de Itaquiraí-MS.

No entanto, apesar do índice relativamente baixo de violência sexual, com apenas 20
casos registrados em quatro anos, para uma população que hoje passa dos 23 mil habitantes, e tem um número considerável de pessoas com baixo índice de informação, vivendo
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em situação de vulnerabilidade social, supõe-se que o número seja muito superior ao que
se tem conhecimento. Assim, presume-se que muitos desses casos ficam omissos.
Outros fatores, não menos importantes, que contribuem para a violência sexual contra
a criança e o adolescente no município é a falta de segurança adequada, visto que Itaquiraí
possui apenas uma delegacia para atender todo o município, que engloba além da área
urbana, 12 assentamentos rurais, um deles distante cerca de uma hora do centro da cidade. A não existência de uma delegacia da mulher, adaptada para atendimentos desse tipo
de violência; e, também, o despreparo dos profissionais da rede de proteção à criança e ao
adolescente, visto que 50% dos casos encaminhados pelo Conselho Tutelar acabam voltando para esse órgão sem uma devida solução.
Outros fatores que propiciam esse tipo de crime é o uso de drogas pelos agressores e
o fato da criança ou adolescente temer realizar a denúncia, por imaginar que sua palavra
terá menos peso do que a do agressor ou por estar emocionalmente tão abalado, que não
tem condições psicológicas para expor seu caso.
Conhecendo esse contexto, podemos observar que o Curso de Capacitação pelo qual
estão passando conselheiros que lidam diretamente com esse assunto está refletindo positivamente em Itaquiraí. Está sendo realizado no município um trabalho de sensibilização
com a população e de apoio às famílias vítimas desse tipo de crime. Isso tem aumentado o
número de denúncias de violência sexual.
Estão sendo realizadas reuniões entre os conselheiros tutelares e conselheiros municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente para encontrar uma forma de fazer com
que os casos sejam denunciados, os jovens protegidos e os agressores punidos.
O exemplo de que o trabalho que vem sendo desenvolvido em Itaquiraí tem tido êxito
é o aumento do número de denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes.
Apenas no ano de 2009, já foram denunciados 14 novos casos de violência sexual, número
elevado se comparado aos registrados no total dos últimos quatro anos. O preocupante é
que, até o momento, nenhum dos agressores foi punido, apesar de todos os casos terem
sido encaminhados para a Justiça. Portanto, além de sensibilizar a população, é preciso
alcançar justiça, pois com os agressores ficando soltos, além de poderem violentar de
forma ainda mais grave as vítimas, como forma de puni-las pelas denúncias, podem fazer
novas vítimas, o que seria lamentável.
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A problemática da evasão escolar
no município de Jaraguari-MS

Loreni Cavalari Sommer Brandão¹
Viviane Lima de Albuquerque²

O presente artigo tem como objetivo avaliar o índice de evasão escolar e as possíveis
causas para a existência desse problema no município de Jaraguari. Os objetivos específicos foram: apresentar os aspectos da educação pública; analisar as possíveis causas da
evasão escolar; criar estratégias para minimizar o índice de evasão escolar; e facilitar as
vias de acesso dos alunos da zona rural às escolas do município.
Em relação à metodologia de pesquisa, iniciou-se com um levantamento a respeito da
identificação de incentivos para permanência dos alunos na escola, como: grêmios estudantis, laboratórios de ciências, teatro, música e cursos. Levantou-se informações a respeito do trabalho em rede no município, procurando identificar a existência de parcerias
nas atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) com a escola e
com as famílias atendidas no que se refere à educação escolar. Após essa identificação
realizou-se um levantamento das possíveis causas da evasão escolar por meio de entrevistas com crianças e adolescentes das escolas estadual e municipal de Jaraguari.
¹ Conselheira Tutelar,
Jaraguari-MS.
² Conselheira dos
Direitos da Criança e
do Adolescente,
Jaraguari-MS.

A partir desse levantamento constatou-se que foram feitas palestras com as famílias
beneficiadas dos programas Vale Renda e Bolsa Família e também com as associações de
moradores nas temáticas: educação em saúde, abordando vários temas importantes; e
atuação do Conselho Tutelar, no que se refere às responsabilidades dos pais ou responsáveis.
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A seguir, algumas questões sociais levantadas que foram identificadas como possíveis
causas para o problema da evasão escolar no município:
I – A evasão escolar é um problema que se perpetua há décadas na educação brasileira, persiste desde os anos de 1930, sendo um dos mais graves em consequência da falta
de uma política educacional eficiente no país. Em face disso, as discussões sobre evasão
escolar, em parte, têm tomado como ponto central o papel das famílias e das escolas, em
relação à vida escolar da criança e do adolescente.
II – Vários estudos têm apontado aspectos sociais determinantes da evasão escolar,
tais como: a desestruturação familiar, as políticas assistencialistas, o desemprego, a desnutrição. Esses aspectos dificultam a identificação de responsáveis pelo processo de exclusão das crianças do sistema educacional.
III – Realizamos junto às escolas de Jaraguari uma pesquisa com as crianças e os
adolescentes, fazendo a seguinte pergunta: “Qual o porquê da evasão da escola antes
mesmo do término do ano letivo?”. Foi constatado que o maior número de evasões se dá
porque adolescentes constroem famílias e se ausentam da escola para sustentar o lar;
outros evadem a escola para ingerir bebidas alcoólicas. Muitos acham que não é importante estudar, pois não se sentem motivados ou porque não gostam dos professores.
A partir desta análise, para o combate à evasão escolar propõe-se a realização de
reuniões com crianças, adolescentes e respectivas famílias para apresentar os integrantes
do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Jaraguari e discutir os resultados deste trabalho. Dessa forma, seria possível planejar e
iniciar ações de enfrentamento da problemática. Para efetivação da pesquisa foi firmada
uma parceria de profissionais da educação, do CRAS, da saúde, do Programa Bolsa Família e da Assistência Social sendo que esta articulação resultou em resultados positivos
tanto para o trabalho proposto quanto para a atuação em rede.
A conclusão obtida foi que o combate à evasão escolar em Jaraguari precisa enfrentar
questões que interferem no processo socioeducativo da criança e do adolescente, como, por
exemplo, superar situações que excluem crianças desfavorecidas socialmente do convívio
escolar. Esta deve ser uma meta do Governo e de todos os envolvidos com a educação
pública brasileira. Combater a evasão escolar sugere, portanto, duas frentes: uma ação imediata que busca resgatar o aluno “evadido”, e outra de reestruturação interna, que implica na
discussão e avaliação das diversas questões sociais elencadas anteriormente.
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Incidência de casos de abuso sexual
infantojuvenil de Jardim-MS

Marisa Rita da Silva Zamora1

O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados do trabalho acima intitulado,
desenvolvido e apresentado como atividade da Capacitação dos Conselheiros Tutelares,
Conselheiros Municipais e Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente. O
objetivo geral desse trabalho é retratar a incidência de casos de violência sexual infantojuvenil
ocorridos no Município de Jardim em 2008, para posteriormente, avaliar o que pode melhorar
no funcionamento da rede de proteção a criança e adolescente no município. Também fez-se
três estudos de caso para propor estratégias de ações tanto para as vítimas como também
políticas públicas de intervenção para os abusadores. Com relação à metodologia de pesquisa utilizada, partimos do levantamento de fontes bibliográficas relacionadas ao tema e dos
casos registros no SIPIA do ano de 2008 no município e também de buscas nos cadastros do
CREAS. Posteriormente, fez-se o ordenamento dos dados coletados.

1
Presidente do
Conselho Municipal de
Direitos da Criança e
Adolescente de
Jardim-MS.

Foram selecionados 03 casos registrados no SIPIA, CREAS e Polícia Civil de Jardim.
O primeiro caso foi da adolescente D., de 13 anos, natural de Dourados, 7º ano, primogênita
de sua mãe. A garota tinha uma irmã única e uma confiabilidade em seu padrasto (cabo da
Polícia Militar). Em uma determinada noite, a mãe observou que seu esposo levantou-se
em direção ao quarto de suas filhas. Ela esperou alguns instantes e foi até o corredor, de
onde viu seu esposo levantando a blusa de D. e passando a mão em seus seios. Horrorizada, a mãe foi vista pelo seu esposo e ambos foram para o quarto do casal, em discussões.
No outro dia, ela pediu a separação e logo o padrasto de D. saiu de casa. O CREAS
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obteve conhecimento de que este senhor recebeu apenas uma advertência e continua
atuando na Polícia Militar.
No segundo caso estudado, a adolescente L., de 15 anos, natural de Jardim, 8° ano, foi
abusada por seu pai. Conforme queixa registrada pela mãe da adolescente, na madrugada
do dia 6 de janeiro de 2008, ela flagrou seu esposo manipulando os órgãos genitais de L.
Ao se deparar com a situação, a mãe, aos gritos, começou agredi-lo fisicamente e expulsando-o de casa. L. acordou assustada juntamente com seus três irmãos. Logo pela manhã, ela foi a Polícia Civil registrar Boletim de Ocorrência, e posteriormente a delegacia a
encaminhou ao Conselho Tutelar, e este ao CREAS. L. foi acompanhada pela psicóloga
para o exame de corpo de delito, orientadas durante o processo. O resultado da Avaliação
Psicológica confirmou o Abuso Sexual. Passaram três meses sem resposta do andamento
do processo judicial acionado contra o pai. L. e seus irmãos e a mãe sofriam continuamente a ausência do pai, que retornou ao lar, pois ele quem sustentava a casa. O CREAS
realizou inúmeros encontros com a família, inclusive com o pai. Após acompanhamento
psicológico da adolescente e sua a evolução significativa, percebeu-se que ela já estava
segura e recuperada do trauma. O violador recebeu orientações e apoio e o caso foi
desligado, em agosto de 2008.
No Terceiro caso, chegou ao conhecimento do CREAS de que uma criança de 08
anos, natural de Jardim, 3° ano escolar, e seus três colegas de escola, haviam sido abusados sexualmente pelo motorista do ônibus que os levava de suas residências, em fazendas,
para a escola no distrito do Boqueirão. A criança e quatro colegas eram levadas por último,
porque suas casas eram as mais distantes. Durante algum tempo, o motorista usou de
poder financeiro sobre as crianças, presenteando-as com relógios, bicicletas, dinheiro e
logo a seguir começou com carícias nos meninos. Em uma dessas viagens para casa, o
motorista realizou sexo anal com a criança e um dos meninos. Assim que dois deles denunciaram o caso para o policial do Distrito, os quatro deram depoimentos na Polícia Civil de
Jardim e fizeram exames de corpo delito, no qual foi constatado abuso sexual. O motorista
foi preso e permanece até hoje.
O CREAS fez atendimento psicossocial nas três situações até que as crianças e
adolescentes vítimas dessa violência mostraram-se capazes de lidar com a situação.
A Conclusão obtida é que na cidade de Jardim, a maioria das crianças e adolescentes
que sofreram abuso sexual, foram vitimas de pessoas de seus vínculos familiares. Tam-
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bém constatou-se que a maioria dos abusados estavam cursando o ensino fundamental e
mais uma vez vemos a força, o poder de comando dominar sobre a criança e o adolescente. Porém em Jardim, as crianças e adolescentes vítimas de violência contam com a agilidade, eficiência e comprometimento da Rede de Atendimento.
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Divulgação do Estatuto da
Criança e do Adolescente em Maracaju-MS

Ariuanã Fernando Silva de Pinho1
Leonilda Barbosa Cardoso2
Maria Helena Ziemann3

Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados do trabalho acima intitulado,
desenvolvido e apresentado como atividade da Capacitação dos Conselheiros Tutelares, Conselheiros Municipais e Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Apresenta-se como objetivo geral desse trabalho a divulgação do Estatuto da Criança e do
Adolescente na cidade de Maracaju, sendo os objetivos específicos proporcionar uma
reflexão do ECA à comunidade, discutir e esclarecer a sua importância para a sociedade
onde as crianças e os adolescentes estão inseridos.
O projeto foi desenvolvido através de palestras na rede de Ensino Municipal, Estadual
e Particular para alunos do nono ano do Ensino Fundamental. Foram encaminhados ofícios
às entidades de ensino solicitando um horário onde foi realizada a divulgação do Estatuto
da Criança e do Adolescente. Seis alunos foram escolhidos por sala, que responderam aos
questionários e os demais alunos fizeram perguntas sobre as suas dúvidas em relação ao
Estatuto. Os passos metodológicos seguidos durante a realização do projeto foram: o levantamento bibliográfico por meio do estudo do ECA e da Constituição Federal e LDB,
aplicação de questionários e análise destes.

1

Maracaju, por estar em fase de grande desenvolvimento econômico e social e com
um significativo aumento populacional, percebeu-se a necessidade da divulgação do Esta-

3

Conselheiro
Municipal dos
Direitos da Criança
e do Adolescente
de Maracaju-MS.

2

Conselheira Tutelar
de Maracaju-MS.
Conselheira Tutelar
de Maracaju-MS.
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tuto da Criança e do Adolescente, uma vez que existem muitas informações e interpretações equivocadas sobre ele e também para que haja entendimento dessa Lei em toda a
comunidade e que as pessoas saibam das funções de cada órgão e a quem recorrer quando seus direitos forem violados.
“Investir na criança e no adolescente é garantir o futuro” é uma frase que ouvimos
diariamente. Mas o que fazer para sair da teoria para a prática (práxis do Conselho)? É
importante ressaltar que, de acordo com os artigos 5° e 18 dessa Lei, é dever de todos
garantir os direitos daqueles que os têm violados.
Por meio dos questionários e das perguntas formuladas pelos alunos e educadores
durante a execução do projeto, foi possível perceber que há pouco conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Portanto, a divulgação do Estatuto se faz necessária, sendo imprescindível o
envolvimento de mais pessoas, considerando a grande relevância do tema.
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Direitos civis e sociais no
Estatuto da Criança e do Adolescente:
uma abordagem com alunos da
educação básica de Naviraí-MS

Clarice da Silva Gallo1
Cléia Moreno Brandino2
Josué Alves da Fonseca3

Este artigo traz como tema “A expansão do conhecimento do Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA)”, e apresenta os resultados do trabalho acima intitulado, desenvolvido e apresentado como atividade da Capacitação dos Conselheiros Tutelares, Conselheiros Municipais e Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O objetivo geral deste trabalho é apresentar para crianças e dos adolescentes da
cidade de Naviraí/MS, os direitos e deveres enfatizados pelo ECA. Os objetivos específicos são: a) elaborar o projeto pedagógico para orientar uma turma de estudantes da Escola
Municipal Vereador Odércio Nunes de Matos sobre direitos e deveres das crianças e
adolescentes; b) fazer aulas expositivas com a participação dos alunos e aplicar um
quesionário previamente elaborado; c) Avaliar as ações do projeto com alunos previamente escolhidos, da mesma escola.
1

Essa pesquisa está embasada na visão que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente (CONANDA) aponta para os Conselhos Tutelares, constituindo um
dos instrumentos mais importantes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente, como órgãos públicos encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos desses usuários. Portanto, o Conselho Tutelar não deve funcionar como
um órgão estático, que apenas aguarda o encaminhamento de denúncias, deve ser atuante
e itinerante, com preocupação eminentemente preventiva, aplicando medidas e efetuando

Conselheira Tutelar
de Naviraí-MS.

2

Conselheira
Municipal dos Direitos
da Criança e do
Adolescente de
Naviraí-MS.

3

Conselheiro Tutelar
de Naviraí-MS.
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encaminhamentos diante da simples ameaça de violação de direitos das crianças e adolescentes, contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
O primeiro passo metodológico foi, a partir do conhecimento que as crianças e os
adolescentes possuíam sobre o ECA, discutir sobre os direitos e deveres dessa Lei. O
instrumental utilizado foi desde o envio de correspondência expondo e solicitando autorização à Direção da Escola para a realização do trabalho e para a aplicação de questionário
inicial; a realização de aulas expositivas, a elaboração e utilização de planos de aula e a
divisão de trabalhos pela equipe para cumprir o cronograma de atividades no prazo previsto.
Os resultados da pesquisa foram obtidos a partir da avaliação feita em grupo com
alunos do 6º ano do ensino fundamental, na faixa etária de 10 a 12 anos, que responderam
a 04 questões formuladas, no início e no final da pesquisa.
Para a primeira pergunta sobre o entendimento da sigla do ECA, observou-se 36%
dos alunos tinham clareza do que estavam respondendo. Os outros 64% erraram totalmente. Isso explica a existência de tantas contradições sobre a compreensão do Estatuto
em nossas famílias. É comum encontrarmos educadores (pais, professores e outros) dizendo que depois dessa lei, os pais não podem mais corrigir os seus próprios filhos
Na 2ª questão, que versava sobre o conhecimento da lei, o índice de acerto foi de
20%; na 3ª questão, esse mesmo índice foi de 14%. Os resultados da 4ª questão, que
tratava especificamente sobre os direitos e deveres, o índice de acerto foi considerável,
pois apontaram que 60% das respostas estavam corretas.
Essa pesquisa destacou a importância do trabalho do Conselho Tutelar em parceria
com as Escolas, porque é uma das atribuições dessa instituição, além de orientar, esclarecer e dar suporte, uma vez que a pesquisa demonstrou um alto índice de desconhecimento
sobre o ECA, que é norteador das ações de proteção das crianças e adolescentes. Concluímos, portanto, que apesar de ter conhecimento dos conteúdos regulares da escola, as
crianças desconhecem os seus direitos e deveres.
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Medidas socioeducativas:
uma questão séria
Andréia Silva de Souza Gonçalves1
Débora Fernandes Barbosa2
Sílvia Rodrigues Lázaro Leal3

Este artigo apresenta os resultados do projeto de pesquisa da Capacitação de Conselheiros Tutelares, Conselheiros Municipais e Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Em cumprimento às recomendações do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(SINASE), e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que reconhecem a necessidade de rever a estrutura e funcionalidade dos serviços de atendimento, e partir do indicativo da
VII Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (dezembro/2007), o
atendimento socioeducativo deverá “garantir a construção de diagnóstico” e planos municipais de medidas socioeducativas, conduzido pelos conselheiros e cumprido pelos gestores
municipais e estaduais, com implantação e implementação nos municípios com cofinanciamento
das três esferas de governo: municipal, estadual e federal.
Com a municipalização das medidas socioeducativas em meio aberto: liberdade assistida e prestação de serviço a comunidade, houve a necessidade de conhecer a realidade local
desta demanda para, assim, propor ações no âmbito municipal que atenda esse público.
Para isso, foi organizado um cronograma de ações a serem realizadas no período de
junho a dezembro de 2008, seguindo a seguinte ordem: levantamento de serviços que
compõem a rede socioassistencial do município, levantamento dos índices de violações de

1

Conselheira Tutelar,
Coordenadora do
CREAS, Conselheira
do CMDCA/Nova
Andradina/MS.
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direitos; reunião com os membros da rede socioassistencial do município; tabulação dos
resultados; elaboração do plano de trabalho; definição do fluxo e encaminhamento do
projeto de pesquisa a Escola de Conselhos/PREAE/UFMS.
Como a base nos dados fornecidos pela rede de garantia de direitos do município de
Nova Andradina, foi possível sistematizar a incidência de atos infracionais cometidas por
adolescentes. Verificou-se, também, que não existem no município ações de intervenção
ou acompanhamento dos adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas, nem
instituições capacitadas para receber e realizar atividades que desenvolvam ações
educativas.
Após estudo sobre os resultados apresentados, identificou-se a necessidade de realizar ações sistematizadas de caráter educativo, social e psicológico, voltados para o adolescente e sua família. Essas ações devem ser desenvolvidas com estreita articulação com
demais órgãos da rede socioassistencial para reduzir a vulnerabilidade social, contribuindo
com o desenvolvimento psicossocial daqueles que cumprem essas medidas.
Para conhecer a realidade da rede no município, foi encaminhada uma ficha às instituições registradas no CMDCA. Essa ficha informa a situação em que a instituição se
encontra desde sua estrutura financeira, capacidade de atendimento e equipe técnica.
Com esse levantamento constatamos que no município todas as entidades apresentam
condições para receber adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, porém os atores da rede de atendimento precisam de capacitação para atender a esses
adolescentes.
A Vara da Infância e da Juventude forneceu o índice de adolescente que cometeram
ato infracional nos anos de 2006, 2007 e 2008, também a reincidência. Apesar da dificuldade em entender a linguagem jurídica dos dados encaminhados, foi possível identificar que
em 2007 houve aumento significativo do número de adolescentes que cometeram ato
infracional. Também foi relatado que as instituições que recebem adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas não estavam capacitadas para atendê-los e por conseqüência os adolescentes estavam realizando atividades que não seguem os princípios
previstos no SINASE e no ECA.
O CMDCA e a Secretaria Municipal de Assistência Social, por intermédio do CREAS
organizaram uma reunião ampliada para obter informações sobre as necessidades da rede
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de atendimento do município, bem como as dificuldades e as facilidades que os serviços
possuem, tanto para intervenção, quanto para fluxo ou encaminhamentos. Foi verificado que
as entidades necessitam de atenção especial para atender a esse público. Outra constatação
é sobre a necessidade de se articular mecanismos de comunicação entre várias unidades
que compõem o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente.
A rede de atendimento do município também solicita que se desenvolvam ações no
âmbito da capacitação sobre identificação das violências e violações de direitos; definição
de fluxos; contra-referência; melhoria da comunicação com a rede; assessorias na
reinserção social e restabelecimento de unidades sociais e familiares. Sistematizar o fluxo
de atendimento é uma das propostas para agilizar o processo de intervenção e promover
com dinamismo a proteção do adolescente.
Enfim, a pesquisa além de ampliar conhecimento dos envolvidos no processo, estreitou relações de trabalho entre vários órgãos e instituições. Definiu fluxo de encaminhamento e de atendimento tanto do adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas
como de sua família, que será atendida pela rede socioassistencial conforme a necessidade. Indicou ainda, a urgência em se investir no fortalecimento das políticas existentes e
formular políticas de cunho preventivo.
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Famílias uniparentais
Celso Ribeiro Luz1

Este artigo tem como objetivo conhecer a realidade das famílias uniparentais,
as razões do alto índice de sua ocorrência no município de Paranhos e verificar os
possíveis reflexos da situação familiar na vida e no desenvolvimento de crianças e
adolescentes, bem como encaminhar os resultados para avaliação como subsídio
para ações na área social visando à minimização do sofrimento pelas quais passam
as famílias uniparentais. Por meio desse trabalho pretende-se compreender, pelas
análises das pesquisas disponíveis, a situação das famílias locais e o porquê da modificação familiar; entender por que, principalmente, os pais abandonam o seu posto
de chefe e provedor da família; elaborar um perfil das mulheres nos casos em que
são mães solteiras e chefes de família; verificar os impactos da qualificação profissional na independência feminina e por fim, analisar o índice de pais que criam seus
filhos sozinhos.

1
Conselheiro Tutelar
na cidade de Paranhos,
em exercício de
segundo mandato.

Para realizar a pesquisa, buscamos materiais sobre a temática em literaturas e na
internet; utilizamos dados do Sistema de Informação para Infância e Adolescência (SIPIA)
com o objetivo de gerar relatórios que auxiliaram o conhecimento do número de famílias
uniparentais em Paranhos. Para a elaboração de um perfil das mães chefes de família e
mães solteiras realizamos pesquisas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS),
no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e na Secretaria de
Assistência Social; e construímos planilhas, gráficos e demonstrativos para realizar dis-
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cussão sobre o assunto com os membros do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).
Na fundamentação teórica, encontramos informações de órgãos de pesquisas sobre
mudanças ocorridas nas últimas décadas em relação à composição das famílias brasileiras. Dados estatísticos apontam que o aumento dos casos de famílias uniparentais ocorre
no meio mais carente, que já tem um histórico de configuração familiar diferente do tradicional. Encontramos razões nas políticas sociais e econômicas que podem estar levando
as famílias a se transformarem.
A conclusão obtida, de maneira geral, foi de que essa nova configuração familiar gera
impactos que vão ser identificados nos atendimentos das equipes e dos equipamentos das
Secretarias de Ação Social e de Saúde, bem como no Conselho Tutelar e, consequentemente,
nas políticas públicas que precisarão atender a esse novo paradigma de famílias.
Percebemos, pelos casos que chegam ao Conselheiro Tutelar, que os fatores
determinantes que levam os pais de famílias a abandonarem seu posto de provedor, estão
associados ao grande número de desemprego na cidade, o que faz com que esses homens
se submetam a subempregos em outras regiões do Brasil e também no Paraguai. Os
rendimentos desses trabalhadores, quando estão fora de casa, são tão pequenos que eles
acabam por gastar com a própria manutenção no local onde estão trabalhando, ficando a
família na cidade dependendo de serviços públicos e políticas de assistência social.
Junto a esse fato, há casos de envolvimento das mulheres adolescentes e adultas com
“brasiguaios”, que escapam à responsabilidade familiar porque moram tanto no Brasil
quanto no Paraguai e têm documentação de identidade nos dois países.
Confirmando as estatísticas, encontramos em nosso município 390 mulheres cadastradas no Programa Vale Renda, que buscam apoio para manutenção das suas famílias
uniparentais e são, na maioria, assistidas pelos demais programas sociais. São oriundas
dessas famílias a maior parte das ocorrências de violações de direitos contra crianças e
adolescentes e, portanto, confirmam as estatísticas do SIPIA de que mulheres, como agentes
violadores, são responsáveis pelo dobro das agressões praticadas pelos homens, precisando, portanto, de uma atenção especial.
Esse tipo de família tem aumentado consideravelmente e, sendo assim, o seu
atendimento deve ser considerado na elaboração de políticas públicas, já que a maio-
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ria das mulheres que lutam sozinhas pela manutenção de suas casas e cuidados com
seus filhos são ainda jovens. E como nem todas conseguem a realização profissional,
algumas só se mantêm por meio de programas de governo ou como empregadas domésticas.
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Preparação e inserção de adolescentes
em situação de acolhimento institucional
na vida familiar e comunitária

Lucinéia M. Aguilera Weiss Pereira¹
Iraci Garcia de Oliveira²

O presente artigo tem como objetivo discutir a realização de atividades complementares para adolescentes em situação de acolhimento institucional no município de Ponta
Porã. Os adolescentes foram encaminhados às instituições de acolhimento por serem
vítimas de abuso e exploração sexual e por não terem proteção familiar.
O tema foi escolhido em decorrência da frequente evasão de adolescentes da instituição de acolhimento municipal aos finais de semana, no ano de 2008. Nesse período, a
unidade mantinha 36 crianças e adolescentes acolhidas. E, sempre às sextas-feiras, sete
adolescentes do sexo feminino saíam do local e voltavam somente na segunda-feira. Em
conversa realizada com elas, percebeu-se que o motivo da evasão era a falta de atividades
complementares nos dias em que não havia aulas escolares (sábados, domingos e feriados). As adolescentes relataram que se sentiam como prisioneiras nesses dias.
Embora o acolhimento institucional seja uma medida de caráter excepcional, ele é um
espaço de formação social e humana. E o que temos percebido é que, por diversos fatores,
não estamos conseguindo efetivar a inserção comunitária e familiar desses adolescentes
como preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Nesse sentido, acreditamos que a iniciativa de promover atividades com todas as crianças e adolescentes nas
instituições de acolhimento seja uma forma de contribuir para a garantia desses direitos.
Porque, além de auxiliar na superação das situações vividas, as atividades complementa-
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res, quando realizadas, contribuem para a busca da autonomia, para a preparação da vida
adulta e também para o exercício da cidadania.
Para conseguirmos realizar essas atividades, visou-se envolver profissionais voluntários e acadêmicos, que ficariam responsáveis por ministrar aulas de dança, teatro, música
e também cursos profissionalizantes em áreas específicas. Isso reforça a necessidade de
apoio direto da sociedade civil aos setores que desenvolvem ações socioeducativas no
município. As propostas seriam levadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CMDCA) que faria o registro do projeto e a Secretaria Municipal de
Assistência Social daria o apoio técnico e operacional. Para a efetivação desse processo
é imprescindível a participação dos educadores e técnicos das instituições de acolhimento,
com o objetivo de atender as crianças e adolescentes que são alvos de uma política de
proteção social especial de alta complexidade.
O projeto não foi posto em prática na época de sua elaboração, no ano de 2009,
devido ao elevado número de casos da gripe H1N1 registrado em Ponta Porã. Os voluntários adiaram a participação no projeto por temerem a contaminação. Ainda em setembro
de 2009, o prefeito do município lançou um decreto com medidas de contenção de despesas públicas. Como o projeto gerava ônus para a contratação dos profissionais, ele foi
apresentado para o orçamento de 2010 afim de ser praticado.
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Adolescentes infratores
no município de Rio Negro-MS

Mara Lúcia Rodrigues Braga Cardoso1

O objetivo do trabalho é traçar o perfil dos adolescentes infratores de Rio Negro, para
definir de quem está sendo a falha no processo de proteção da integridade física, psicológica e intelectual, ou seja, na formação desses cidadãos do Brasil, com todos os agravantes que esse processo exige.
Buscou-se conhecer a realidade das famílias dos adolescentes infratores do município
e o trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social em prol das famílias desses
adolescentes; bem como compreender os motivos que levaram esses alunos a abandonarem a escola e conhecer a opinião dos adolescentes envolvidos em infrações e quais os
motivos que os levaram a praticar o ato e suas perspectivas de futuro.
A metodologia utilizada foi: estudo de caso, pesquisa de campo, entrevistas e pesquisas documentais baseadas nas necessidades que essa comunidade apresenta. Ao fim do
processo de coleta de dados foi feita uma análise da situação dos adolescentes de Rio
Negro e uma apresentação, em slides, dos resultados.
A primeira parte da pesquisa, o estudo de caso, demonstra que a comunidade de Rio
Negro enfrenta um problema particular, ou seja, ao envolver a família dos adolescentes
e por se tratar de um município de pequeno porte, acaba sensibilizando toda a comunidade, seja por sua impotência diante do problema ou pelo sentimento de fracasso dos
profissionais que atuam nas áreas sociais com responsabilidade de resolver esse tipo de
dilema.
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A segunda parte do relatório foi a pesquisa de campo desenvolvida na Casa Abrigo e
na Delegacia de Polícia Militar. Nela constatou-se que os adolescentes infratores da cidade foram retirados do convívio familiar por este não oferecer condições dignas de moradia, e foram colocados em acolhimento institucional, que não pode oferecer a atenção e o
respaldo educativo, psicológico e até afetivo de que eles tanto necessitam para sua formação e mesmo para seu alento e conforto em horas tão difíceis.
A terceira e última parte da pesquisa são entrevistas feitas com: a mãe de um adolescente infrator, com o próprio adolescente e, por fim, uma entrevista com a responsável
pela Casa Abrigo.
A conclusão da pesquisa é de que o problema pode estar no “meio termo” que está
nas leis de inclusão e de assistência. Por exemplo, “dê a comida, mas exija a frequência
escolar”; no curto prazo, isso pode até funcionar mas, e na hora em que faltar um remédio,
calçado, roupa, lazer, frutas, verduras, suco, xampu, material de limpeza e higiene ou, até
mesmo, dinheiro pra ir à lan house ou entrar em um evento.
Concluiu-se que enquanto não existirem políticas sérias e eficazes contra o abandono
social e políticas públicas que coloquem a criança na escola e, também, garantam suas
demais necessidades de ser humano e, sobretudo, de cidadãos que realmente precisam
estar integrados à sociedade, os adolescentes não estarão satisfeitos e poderão se envolver em atos infracionais.
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Violência escolar
Silvina Lima Martins1

O presente artigo tem como objetivo mapear a incidência da violência escolar a partir
de uma instituição de ensino, em Rio Verde, providenciando subsídios para enfrentar e
prevenir casos de agressão; alertar os educandos acerca da ausência da paz nas atividades e acontecimentos escolares, bem como suas consequências; trabalhar juntamente
com a família os potenciais casos de violência e promover a paz coletiva a partir do respeito mútuo, a Deus e com o mundo.
Foram realizados levantamentos bibliográficos, por meio de pesquisas em jornais, revistas, livros e artigos da internet, também foram usados questionários com os vários segmentos da comunidade escolar e posterior análise dos mesmos.
Foram feitas entrevistas descritivas com base em um formulário estruturado contendo seis questões, tendo sido respondido por dez alunos, dez professores, direção, três
coordenadores, dez funcionários da escola e dez pais ou responsáveis. Foram verificados
todos os registros nos livros de ocorrências da escola, no período da pesquisa (em média,
35 registros mensais) e boletins de ocorrência (BO) da Polícia Militar de casos ocorridos
na escola (em média, quatro registros mensais).
Os principais tipos de violências detectadas em relação ao patrimônio da instituição de
ensino foram: depredações a lâmpadas, bebedouros, mobílias, vidros, aparelhos de TV,
ventilador, cadeiras, carteiras, furtos a materiais didáticos, cantina etc.
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Os principais tipos de violência detectadas em relação às pessoas foram: desacatos
aos profissionais da instituição; agressões físicas e verbais de alunos a professores, funcionários e direção; agressões verbais dos profissionais da instituição a alunos; agressões
verbais e físicas entre os próprios alunos; brigas internas envolvendo alunos e estranhos
que vão à escola; brigas externas envolvendo alunos.
Segundo os resultados obtidos durante a pesquisa, os principais motivos que levam a
essas violências são: desagregação familiar; separações dos pais; mortes; consumo de
drogas; falta ou inversão de valores morais e éticos; desprestígio da educação; carência
afetiva dos filhos; pais omissos e ausentes dos problemas escolares, e coniventes com os
erros dos filhos (desta forma, não incentivam seus filhos a estudarem, não impõem limites, designando para a escola as responsabilidades da família); carências múltiplas como
desemprego, miséria, exclusão social, falta de tempo para os filhos e falta de religiosidade;
falta de apoio psicológico e assistência social; falta de perspectiva dos alunos, como: descrença nas instituições, desinteresse pela escola, falta de identificação com os professores
e com a escola; e dificuldades de aprendizagem.
De modo geral, podemos concluir que a desestrutura familiar e o desemprego interferem na educação dos filhos, pois geram violência no interior da família. Daí a importância
da criação de Centros Comunitários, para atividades culturais e esportivas, num trabalho
conjunto com a escola.
São poucos os jovens que demonstram crença num futuro melhor por meio da educação. Por isso, a escola deve ser mais atraente e interessante para conseguir a participação
desses jovens e fazê-los vislumbrarem uma vida melhor. Esse trabalho, no entanto, não
deve ser realizado apenas na escola, mas também na comunidade e na sociedade.
Precisamos cogitar que toda a sociedade deve se mobilizar para proteger esses cidadãos, para que não tenham um futuro sombrio, enredados em sofrimento, privações e sem
projetos de vida.
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Configuração familiar e o
bem-estar psicológico dos adolescentes

Sandra Regina Gromboni1

O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados da pesquisa sobre a configuração
familiar e o bem estar psicológico dos adolescentes da cidade de Rochedo. Para tanto,
utilizamos os estudos de caso no qual selecionamos três famílias considerando o critério de
superioridade da renda feminina em relação à masculina no sustento do lar. Constatamos
que, independentemente da classe social ou nível cultural, as famílias encontram dificuldades de convívio, decorrente, principalmente, do pouco tempo disponível para acompanhar
os filhos. Muitos pais acreditam que já fizeram a sua parte deixando, daí em diante, o
aprendizado por conta do mundo.
A pesquisa está dividida em quatro capítulos. O primeiro faz uma introdução sobre
a temática discutida e o objeto de estudo. O segundo capítulo diz respeito ao bem estar
da família, embora tenhamos percebido que nem sempre a vida “corre” de maneira
ideal. A busca do equilíbrio entre o desejado e o possível é o que movimenta e desenvolve a capacidade de superar situações e manter-se saudável. O desenvolvimento dessa
capacidade está intimamente relacionado às experiências mais precoces que se tem no
seio da família. Ela é parte fundamental na construção da saúde emocional de seus
membros, tendo como função básica a proteção de seus filhos. Exercer a função de
proteção é, principalmente, propiciar um ambiente favorecedor de bem-estar. Pesquisas
sugerem que relacionamentos seguros e estáveis com os pais são importantes para a
saúde mental do adolescente.

1

Conselheira Tutelar
de Rochedo-MS.

118

Série Programa
ESCOLA DE CONSELHOS

No terceiro capítulo falamos sobre as políticas preventivas e sobre educação de qualidade e orientação às famílias. Nesse momento, chamamos a atenção para a necessidade
de orientação às famílias por meio de palestras e distribuição de panfletos que expliquem
o papel da família na formação dos filhos; assim como para a importância de fazer um
trabalho com essas famílias, proporcionando cursos para que as mesmas possam vir a
frequentá-los e colocar em prática o aprendizado (Centro de Aprendizado Doméstico).
No quarto capítulo, citamos a fundamentação teórica da pesquisa e apresentamos
dados de pesquisas já realizadas sobre a importância da família. Destacamos nesse momento que o modelo tradicional de família, em que o homem se envolvia com o trabalho
remunerado, enquanto a mulher dedicava-se aos afazeres domésticos e aos cuidados dos
filhos, já não é o mais comum. Porque, como sabemos, as transformações na economia
mundial resultaram, nos últimos anos, na redução dos empregos e no aumento da concorrência no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, houve a necessidade de se criar novos
empreendimentos no âmbito profissional e a mulher pôde aventurar-se nessa área.
Concluímos que, para garantir a proteção de seus membros, a família deve garantir o
bem-estar. Considerando a amostra investigada – as três famílias citadas no início deste
artigo – podemos dizer que elas têm vivenciado experiências estimuladoras à saúde emocional e geradoras do bem-estar. Portanto, independentemente da transformação que a
família passou nos últimos tempos quanto à sua configuração, esta não é uma variável
associada ao bem-estar psicológico de seus membros.
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Algumas características dos adolescentes
em cumprimento de medida socioeducativa
em São Gabriel do Oeste-MS

Francieli Piva Borsato1
Marianna Ferreira Wormsbecher2

Este artigo tem como finalidade apresentar a pesquisa sobre as características dos
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas atendidos pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) no município de São Gabriel do
Oeste.
Para elaborar a pesquisa optou-se por um método descritivo, que visa realizar a caracterização de uma determinada população, no caso deste trabalho, adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas de Prestação de Serviço à Comunidade e Liberdade Assistida, atendidos pelo CREAS, entre julho e dezembro de 2008.
O levantamento dos dados foi realizado a partir da análise da documentação disponível no CREAS, especialmente nos prontuários de atendimento do serviço social e de psicologia, nos quais foram verificadas as seguintes variáveis: tipo de medida socioeducativa
aplicada, infrações cometidas pelos adolescentes, raça/cor, idade, situação escolar e de
saúde, acesso ao trabalho e renda familiar.
O trabalho foi sistematizado em duas partes. Na primeira, foram descritas a organização e o fluxo de atendimento do Serviço de Proteção Social Especial aos adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida no CREAS de São Gabriel do Oeste. Na segunda parte, foram demonstradas algumas características dos adolescentes, segundo as variáveis acima expostas.
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De forma geral, a pesquisa revelou algumas situações:
– Quanto à proporção de adolescentes, verificou-se que no período analisado, cerca
de 1,8% dos adolescentes do município cumpriam medidas socioeducativas. Em se tratando dos tipos de infrações cometidas, verificou-se que 37,1% dos adolescentes praticaram
furto ou roubo; 17,1% danos ao patrimônio público; 17,1% porte de arma; 8,6% violência
física; 8,6% perturbação do sossego; e 11,4%, referente a outros atos cometidos.
– Referente à renda familiar, 68,6% das famílias dos adolescentes tinham renda entre
1 e 3 salários mínimos, o que desmistifica que os adolescentes autores de atos infracionais
sejam oriundos de famílias com renda abaixo da linha de pobreza.
– Sobre o grau de instrução dos 35 adolescentes atendidos, 80% estavam nas séries
finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e 20% estavam no ensino médio;
– Quanto ao sexo, predominou o masculino com 91,4%. Referente à etnia, ao contrário do que acredita o preconceito popular de que o ato infracional seja praticado pelo
negro, 60% dos adolescentes atendidos se definiram “brancos”. Os que se definiram “negros” foram 11,4%.
– Quanto à saúde, nos prontuários de atendimento verificou-se que os adolescentes
não estão com suas carteiras de vacinação atualizadas e que seus responsáveis não sabem responder sobre as questões de saúde desses jovens. Verificou-se também que, em
sua maioria, os adolescentes não buscam preservativos na rede pública de saúde por falta
de informação sobre a distribuição desse tipo de material nos postos de saúde.
– No que diz respeito à profissionalização, dos 35 adolescentes atendidos, 48,5%
trabalham mas, deste total, 76,4% o fazem na informalidade, ou seja, sem vínculos com o
empregador e sem garantias trabalhistas.
Por fim, percebe-se que conhecer o público atendido, suas principais características e
identificar seus desejos e necessidades contribui de forma significativa para a definição de
estratégias de trabalho e no desenho da política pública voltada aos adolescentes autores
de atos infracionais e/ou na prevenção de tais atos.
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A importância do projeto
Liberdade Assistida

Aparecida Antonia de Souza1
Gilenildo Silva Andrade2

O projeto Liberdade Assistida é uma proposta que defende medidas socioeducativas
para adolescentes autores de atos infracionais em meio aberto, por meio da celebração de
convênios entre entidades governamentais e não governamentais, atendendo o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Ao contrário do que algumas pessoas argumentam, a Liberdade Assistida é uma forma de responsabilização, de caráter pedagógico, direcionada aos jovens em conflito com a
lei, sem privação de liberdade, visando diminuir a reincidência dos adolescentes na prática
de atos infracionais, contribuir para a construção de um projeto de vida e dar aos jovens
condições de ajudarem financeiramente suas famílias.
O projeto Liberdade Assistida tem como base legal a Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, que assim ensina: “O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos: I – Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e
II – Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho”. As Diretrizes das
Nações Unidas para a proteção dos jovens em conflito com a lei - “Sempre que possível,
deverá ser dada aos jovens a oportunidade de realizar um trabalho remunerado e,
se for factível, no âmbito da comunidade local, que complemente a formação profissional realizada, com o objetivo de aumentar a possibilidade de que encontrem um
trabalho conveniente quando se reintegrarem às suas comunidades”. Além desses
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documentos, destaca-se a importância das Diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da infração cometida por jovens (Diretrizes de RIAD) e do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE).
O município de Sete Quedas encontra-se na região sul do Estado de Mato Grosso do
Sul, fronteira seca com o Paraguai, distante das maiores cidades do Estado, sendo que a
mais próxima está a cerca de 210 km. Sete Quedas possui uma população de 10.200
habitantes, impossibilitando assim qualquer opção de construção de uma unidade educacional que possa, dentro dos parâmetros do ECA, atender a demanda dos atos infracionais
que necessitem da privação de liberdade.
Em 2007, o Conselho Tutelar de Sete Quedas, registrava em média três fatos semanais
envolvendo adolescentes que praticavam atos de vandalismo, agressão a colegas de escola
e professores e aqueles que cometiam furtos. Ao encaminhar os adolescentes para o Ministério Público, eles eram chamados com os pais e recebiam do promotor uma advertência
verbal, depois eram liberados, sem que nenhuma medida socioeducativa fosse estabelecida.
Para o adolescente, o trabalho do Conselho Tutelar não tinha sentido, uma vez que ele não
era responsabilizado, o que o encorajava a praticar novamente os atos infracionais.
Com a implantação do projeto, houve uma parceria entre Ministério Público, Poder
Judiciário, Conselho Tutelar, CEPASP (ONG que atua no âmbito da defesa dos direitos da
criança e do adolescente), escolas, CREAS, CRAS e PETI e foi desenvolvido um sistema
de atendimento e acompanhamento de 16 adolescentes em conflito com a lei, bem como às
suas famílias, que os obrigavam a se apresentarem uma vez por semana em uma das instituições e, em casos extremos, a realizar prestação de serviço comunitário, sendo que tudo era
registrado e encaminhado relatório mensal para o Fórum. No final de 2008, foi possível
perceber uma queda de aproximadamente 85% dos casos de atos infracionais, vandalismo
ao patrimônio público, agressão a professor e desrespeito aos conselheiros tutelares.
O projeto funciona por meio de uma metodologia de trabalho que estimula o desenvolvimento físico, moral e psicológico dos adolescentes que se comprometem a executar com
zelo e diligência as tarefas necessárias à sua formação, possibilitando a eles acreditarem
que são seres humanos e sujeitos de direitos civis e políticos, com deveres para com o
Estado e a sociedade, respeitando os valores culturais, regionais, rurais e urbanos.
O monitoramento e o acompanhamento do projeto foi feito por meio de relatórios
encaminhados mensalmente ao Juiz e à Promotoria. As avaliações dos educadores pedagógicos e dos profissionais são determinantes na suspensão ou ampliação da pena.
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Perfil dos adolescentes
em situação de ato infracional
no município de Sidrolândia-MS

Jisleine de Souza Garcia1

Apresentamos os resultados de uma ação desenvolvida cujo objetivo é compreender
se há um perfil dos adolescentes em situação de ato infracional no município de Sidrolândia,
que cumpriram medidas socioeducativas em meio aberto no período de setembro de 2008
a setembro de 2009.
Tivemos acesso a uma pesquisa realizada pela promotoria de Justiça da Infância e da Adolescência da Comarca de Sidrolândia sobre a situação dos adolescentes infratores no município durante os meses de outubro de 2007 a outubro de
2008, o que possibilitou somente uma compreensão parcial da situação. Fizemos
análise desses dados, que subsidiou um trabalho fundamentado em discussões teóricas, baseadas na compreensão do tratamento legal destinado ao adolescente
infrator, ressaltando seus direitos como indivíduo em situação de desenvolvimento
humano, para que, mesmo estando em conflito com a lei, tenha os seus direitos
respeitados.
Percebeu-se que compreender a aplicação de medidas socioeducativas – medidas
aplicadas pelo estado e município como resposta à prática de atos infracionais por adolescentes – é uma tarefa que ainda demanda um grande esforço coletivo. No entanto, é
preciso lembrar que, para isso, o Brasil conta com importantes ferramentas legais como o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE).
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O SINASE foi criado justamente para preencher lacunas do ECA acerca das medidas socioeducativas, sobretudo no que diz respeito à sua execução, considerando as
especificidades e desafios de todo o processo de ressocialização do adolescente. Essas
lacunas favoreciam interpretações equivocadas do Estatuto, que causavam ações punitivas, contradizendo, assim, a Doutrina de Proteção Integral, preconizada pelo documento.
Na compreensão desse Sistema há, também, um critério considerado transversal: a
dimensão pedagógica da medida socioeducativa. Em outras palavras, todas as ações
devem possuir um forte caráter ressocializador e de interação com o adolescente, garantindo assim um processo socioeducativo de fato. Os adolescentes, que são do sistema, devem começar a descobrir suas necessidades, interesses e habilidades, a elaborar
o seu projeto de vida. É o adolescente que vive o processo educacional que produz a
diferença.
Diante desse novo tratamento à infância e à adolescência, previsto na legislação vigente podemos afirmar que o objetivo proposto foi alcançado, tendo em vista que, a partir
do conhecimento da realidade fez-se, no município, um aprofundamento teórico, paralelo
ao curso de Capacitação de Conselheiros, com a compreensão de aspectos históricos
relativos a essa política pública, permitindo o acesso a informações estratégicas tão necessárias à qualificação dos membros desses colegiados.
Isso possibilitou a instrumentalização técnica e científica para realização de ações
articuladas em rede, bem como o conhecimento das respectivas atribuições e competências, visando uma atuação de maior eficácia e efetividade.
Por meio do Portal Escola de Conselhos, foi possível manter a comunicação e receber
um assessoramento permanente. Outro fator relevante foi a formação a distância, uma
proposta desafiadora aos cursistas presenciais que tiveram que aplicar de forma concreta
os conhecimentos obtidos nessa capacitação, levando uma proposta metodológica de atenção às crianças e adolescentes e promoção de direitos, e busca da excelência no atendimento e no sistema de gestão dos programas e serviços prestados. O foco principal são as
crianças e os adolescentes nas condições de sujeitos de direitos e destinatários da Proteção Integral.
Nesse contexto, a informação é uma conquista a ser reconhecida, pois quanto mais
informado o conselheiro estiver, melhor será seu preparo para analisar e avaliar as políti-
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cas públicas voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes de acordo com o que
está estabelecido nas leis e diretrizes regulamentadas.
O exercício dessa prática se dá por meio da discussão e fiscalização das políticas de
atendimentos às crianças e adolescentes e dos recursos a elas destinados, por isso destacamos a importância da compreensão das atribuições dos Conselhos de Direitos e dos
Conselhos Tutelares na efetivação das políticas públicas e o quanto cada indivíduo que
compõe esses órgãos é importante para contribuir no avanço do acesso a esses direitos,
para que adolescentes infratores sejam tratados de maneira digna, assumindo a cidadania
que nem sempre lhes foi garantida.
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Ações e combate ao abuso e
exploração sexual contra crianças
e adolescentes

Adão dos Santos Pires1
Claudio Roberto Souza da Silva2
Maria Aparecida Ramos Cardoso3
Nilra Cunha de Oliveira4

1
Conselheiro
Municipal dos Direitos
da Criança e do
Adolescente de
Terenos-MS.
2

Conselheiro Tutelar
de Terenos-MS.

3

Conselheira Tutelar
de Terenos-MS.

4

Conselheira Tutelar
de Terenos-MS.

Desenvolvido e apresentado como atividade da capacitação dos Conselheiros Tutelares e Conselheiros Municipais dos Direitos das Crianças e Adolescentes, o presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados do trabalho acima intitulado, a
descrição e análise da violação dos direitos das crianças, enfocando-se teoricamente
nos artigos bibliográficos analisados. Os objetivos específicos são: a situação do nosso
município, mapeando as características gerais das atividades sociais apresentadas pelos
jovens, adolescentes e sociedade civil, nas esferas econômicas, política, cultural e
vida social de Terenos; analisar os processos sociais em que criam as relações sociais; analisar o discurso encontrado e situá-lo no contexto atual; traçar um quadro das
relações sociais dos adolescentes e o porquê da prática da violação dos direitos.
Com relação à metodologia de pesquisa, foram realizados: levantamento bibliográfico,
coleta de dados da bibliografia levantada e uso de questionário e análise destes. Por meio
dessa análise, encontramos as razões políticas e econômicas que levam a população em
geral, os adolescentes mais especificamente, a apresentarem um comportamento apático
e desiludido diante da realidade.
Apresentamos as definições correntes sobre a categoria adolescente e discutimos
conceitos e definições pelos quais realizamos nossa análise das ações de combate ao
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abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Aspectos abordados com aplicação do questionário, em que obtivemos os resultados favoráveis à pesquisa, constatados
através dos meios de comunicação (televisão, cinema, músicas, revistas e outros) retratam os adolescentes, se esses conteúdos auxiliam ou não na qualidade de vida e na prática
sexual.
Chegamos ao objetivo de nosso trabalho, apresentamos e discutimos os resultados
obtidos com a aplicação do questionário, com ajuda de palestras, vídeos e panfletos. Nossa
análise do objetivo deu-se de forma para entendermos o contexto brasileiro como um todo.
Depois, passamos à discussão de conceitos que seriam usados para compreender o objeto,
bem como as esferas relacionadas aos adolescentes que seriam abordadas no decorrer do
trabalho. Por fim, interpretamos as respostas dadas ao questionário que aplicamos, utilizando as discussões realizadas no início do trabalho.
A conclusão obtida de maneira geral foi que os adolescentes apresentam um perfil
que possui elementos herdados do imaginário brasileiro. Porém, apesar de tentativas de
romper com os paradigmas tradicionais, sobretudo relativas à vida social e sexual, todas
essas características são permeadas pelo imaginário, que resulta em posições não mais
conservadoras.
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Projeto Jovem Aprendiz:
a profissionalização como forma de diminuir
a vulnerabilidade social em nosso país

Laine Jacinto Queiroz Zuque1
Elizeth Quintino de Oliveira Rodrigues2
Silvana Lopes Brito3

A Lei do Aprendiz, sancionada em 2000, tem como objetivo aumentar o número de
jovens contratados com vínculo formal de trabalho. O Programa Jovem Aprendiz (PJA) é
uma das formas de contribuir para a redução das vulnerabilidades sociais, pois propicia aos
estudantes maiores de 14 e menores de 24 anos aprender uma profissão que irá possibilitar
o seu ingresso no mundo do trabalho. A Lei nº 10.097, que altera dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), determina que empresas devam contratar aprendizes e que
esse número deve somar entre 5% e 15% do total de trabalhadores do estabelecimento.

1
Conselheira de
Direito do CMDCA,
Três Lagoas-MS.
2
Conselheira
Tutelar do CT,
Três Lagoas-MS.
3

Ex-Conselheira
Tutelar do CT,
Três Lagoas-MS.

O contrato de aprendizagem, definido no artigo 428 da CLT, tem características especiais e deve ser “ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se
compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos,
inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com
zelo e diligência, as tarefas necessárias a essa formação”.
O artigo 62 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define a aprendizagem
como a “formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor”. Segundo o Ministério do Trabalho, desde que a Lei do Aprendiz entrou em vigência, já foram contratados quase 150 mil estudantes no Brasil.
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No estado de Mato Grosso do Sul, de 2007 a 2009, segundo dados do Sistema de
Relação Geral de Empregados e Desempregados, 1.421 jovens aprendizes foram inseridos no mercado de trabalho, número considerado baixo pelo Procurador do Ministério
Público do Trabalho, Dr. Cícero Rufino Pereira, levando em conta a quantidade de empresas existentes no Estado.
De acordo com pesquisa elaborada pelo CMDCA de Três Lagoas, a partir de 2000,
ano que passou a vigorar a Lei do Aprendiz, Três Lagoas contratou 659 jovens. Atualmente, 290 adolescentes estão inseridos no PJA e aproximadamente mais 140 fazem cursos
profissionalizantes.
Existem no município quatro instituições que trabalham com o PJA: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), GAE - “A Candeia” e Missão Salesiana. O SENAI, de 2008 a 2009,
inseriu 156 jovens aprendizes no mercado de trabalho local e atualmente conta com 147.
O SENAC iniciou no ano de 2010 o Programa Jovem Aprendiz e possui 60 inscritos. O
GAE - “A Candeia”, de 2002 a 2009, inseriu 400 jovens aprendizes no mercado de
trabalho e hoje tem 90 adolescentes fazendo cursos profissionalizantes e mais 40 contratados pelo PJA. A Missão Salesiana em Três Lagoas iniciou o programa em 2010 e
possui 42 jovens fazendo cursos profissionalizantes e mais 43 contratados pelo Programa Jovem Aprendiz.
Considerando o número de empresas existentes e empresas em fase de implantação
no município, esses números são insuficientes e retratam a falta de comprometimento das
empresas, bem como um desrespeito às determinações da Constituição Federal, do ECA,
da CLT, da Lei do Aprendiz e de outras leis que trazem, em seu corpo textual, normas de
amparo e proteção aos direitos do jovem aprendiz, bem como a garantia do direito a
profissionalização desses adolescentes.
Ainda em 2010, o Procurador Geral do Ministério do Trabalho, Dr. Cícero Rufino
Pereira, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Três Lagoas, Faculdades Integradas de Três Lagoas (AEMS), Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul (UFMS), Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Trabalho,
Secretaria de Educação, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), implantou o projeto “Ministério Público do
Trabalho nas escolas”. Sessenta e sete acadêmicos foram capacitados com cursos sobre
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o PJA e a erradicação da exploração do trabalho infantil, que depois farão o papel de
multiplicadores nas escolas. Esse é o caminho, formar e informar a comunidade.
Madre Tereza de Calcutá afirmou que se sentia como um pequeno lápis na mão de
Deus e que ele estava enviando uma carta de amor ao mundo. Nós, conselheiros de direito
e conselheiros tutelares dizemos: a Escola de Conselhos, após a capacitação dos Conselheiros, transformou-nos em lápis que prosseguirão pela vida afora a escrever, com amor,
cartas de amparo, proteção e garantia dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes.
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Palavra aberta aos editores

Os editores que aqui se apresentam
são aqueles que estiveram na retaguarda
de todo o desenvolvimento do curso.
São aqueles que fizeram e mantiveram
todos os contatos e que ficaram
encarregados da organização do curso.
Em síntese, são os estagiários e
coordenadores de atividades que,
com os cursistas, tornaram
o projeto real.
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A Escola e o Curso de
Capacitação de Conselheiros

Débora Machado Castro1

Minha experiência na área dos Direitos Humanos começou em 2007, quando entrei
como estagiária extensionista no Programa Escola de Conselhos - PREAE/UFMS. Na
época, estava cursando o 4º ano do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul.
As discussões teóricas durante o curso eram muito boas, traziam bagagem suficiente
para compreensão dos diversos problemas sociais pelos quais nossa sociedade passa,
porém não conseguia ver na prática onde podíamos atuar e dar nossa contribuição na
tentativa de diminuir tais problemas.
Minha dúvida em relação à prática da minha profissão começou a ser sanada em
2007, quando pude ingressar na Escola de Conselhos, que é um programa da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, que trabalha com diversos projetos de extensão ligados à
área dos Direitos Humanos, Políticas Públicas e Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes.
Comecei atuando no projeto de extensão denominado “Expansão do PAIR em
MS”, o PAIR como assim o chamamos, é um Programa de Ações Integradas e
Referenciais de Enfrentamentos ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Território Brasileiro. Ele é uma metodologia criada para o fortalecimento
da Rede de Atendimento à Criança e ao Adolescente, e Campo Grande era umas das
cidades que iriam receber esse projeto. Dentre muitas ações que o PAIR desenvolve,

1

Bacharel em
Ciências Sociais e
Coordenadora de
Atividades do
Programa Escola de
Conselhos-PREAE/
UFMS.
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o diagnóstico da situação de violência sexual no município é uma de suas principais
etapas, e foi nesse momento que pude contribuir com meu trabalho. Aplicamos uma
pesquisa nos diversos segmentos da Rede: escolas municipais, centros de educação
infantil, postos de saúde, delegacias de atendimento à criança e ao adolescente, CRAS,
CREAS, e demais órgãos que atendem direta ou indiretamente esse público. Fui sensibilizada com esse problema exatamente neste momento, quando pude escutar histórias de violência contra crianças. Aquilo que parecia ser de outro mundo estava tão
próximo que às vezes achava que era impossível, mas quando conheci crianças que
foram violentadas consegui sentir um pouco do que haviam passado e foi assim que
decidi aonde iria dar minha contribuição, não somente como futura Cientista Social,
mas também como cidadã.
Participei de todas as etapas do PAIR em Campo Grande e, quando o trabalho no
projeto foi diminuindo, pude entrar em um outro, que aprendi ainda mais. Em 2008 começou o Projeto de Extensão: “Capacitação de Conselheiros Tutelares, Conselheiros
Municipais e Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente” que visava à
capacitação dos Conselheiros Tutelares, Conselheiros de Direitos e Conselheiros Estaduais dos 78 municípios do Estado. Trabalhar com esses órgãos que lutam diretamente
pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes era fascinante. Porém, na primeira
fase do curso, que era o momento das inscrições, o fascínio deu lugar para o desapontamento, pois foi com muita dificuldade que conseguimos preencher as 200 vagas existentes para o curso, e a não adesão de alguns municípios foi frustrante para nós que estávamos começando. Mas com as incessantes conversas com nossos supervisores de
estágio, os professores que ali trabalhavam, a frustração deu lugar a uma injeção de
ânimo, pois eles nos colocaram que situações como essas aconteciam a todo o momento, porém era nisso também a luta deles. Essa experiência serviu de base para a minha
atuação profissional.
Durante a Capacitação pude vivenciar todas as etapas de uma capacitação, de ordens burocráticas e de sensibilização, pois essa é a palavra a ser usada no campo dos
Direitos Humanos. Ver a todo o momento o rosto de muitos conselheiros que estavam ali
não somente para cumprir com sua obrigação na condição de agentes públicos, mas também cidadãos que estavam ali para aprender e trocar ideias, dividir experiências, tudo em
prol da garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
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A cada módulo ou ao final de cada um deles, nas conversas que tínhamos com os
conselheiros, tanto pessoalmente quanto por telefone ou por meio da assessoria que
prestávamos, era um aprendizado que academia nenhuma podia proporcionar.
Após terminar o curso de Ciências Sociais, fui convidada a participar da coordenação
do projeto. Não mudou muita coisa em relação ao convívio com os conselheiros. Somente
minha aprendizagem no campo da elaboração e execução do projeto é que foi alterada,
mas, com certeza, é uma das minhas maiores aprendizagens como profissional.
Estamos chegando ao fim de mais um curso destinado a Conselheiros Tutelares e
Conselheiros dos Direitos, porém, sabemos que a capacitação continuada é uma necessidade nesse campo, e em consequência ao êxito alcançado neste mesmo curso é que nós
do Programa Escola de Conselhos finalizamos o Projeto “Curso de Capacitação de Conselheiros Tutelares, Conselheiros Municipais e Estaduais dos Direitos da Criança e do
Adolescente” para dar início a um novo: “Implementação das Ações de Formação de
Conselheiros Tutelares e Conselheiros dos Direitos da Criança e do Adolescente da Escola de Conselhos de Mato Grosso do Sul”.
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Nossa experiência de estudantes de Direito
atuando como extensionistas no
Programa Escola de Conselhos

Felipe Augusto Silva Fernandes,
José Francisco de Souza Bezerra de Carvalho,
Melina Mie Moreira Sugai1

Não queríamos fechar os olhos. Foi com esta ideia que ingressamos como extensionistas
no Programa Escola de Conselhos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
A realidade gritante da infância e juventude no país sempre foi matéria de diversas
discussões no plano acadêmico, nos códigos, na lei. Entretanto, de maneira distante, apartada da realidade, dos fatos, da vida. Como poderíamos manter-nos indiferentes à tamanha situação na mais sublime de todas as searas – a vida?

1

Acadêmicos do 4º
ano do Curso de
Direito da
Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul.
Extensionistas do
Projeto de
Capacitação de
Conselheiros Tutelares
e Conselheiros
Municipais e Estaduais
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente de abril a
dezembro de 2008.

Como futuros operadores do Direito apostamos na ideia de fazer parte de um projeto
modelo e arrojado, cujo objetivo satisfazia a nossa aspiração, utópica para muitos, desde os
primeiros anos da faculdade de Direito: tentar fazer a diferença.
Indubitavelmente, acreditamos que a temática da infância e juventude é crucial para o
mundo jurídico. Crucial porque vivemos em um Estado Democrático de Direito, conforme
dispositivo constitucional, no qual todo o poder emana do povo. Ora, parte desse povo é
composto de crianças e adolescentes, que, no entanto, pela sua condição peculiar de seres
em pleno desenvolvimento físico e psicológico, não podem exercer qualquer tipo de pressão política e social para que os seus direitos sejam garantidos. Dessa maneira, cabe a nós,
sociedade, dar voz àqueles que, apesar de possuírem toda uma gama de direitos, não têm
ainda os meios de fazer valê-los.
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É importante frisar que a Carta Magna de 1988, em seu art. 3º, inciso IV, dispõe que
constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil “promover o bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas discriminação”. Sabemos que dispositivos como estes, assecuratórios de direitos e garantias de
certos grupos, como as crianças, as mulheres, índios e negros, são essenciais, principalmente em um país em que as relações arbitrárias de poder e dominação ainda são tão
presentes.
Pois bem, consoante já exposto, percebemos que direitos de crianças e adolescentes
já existem, estando positivados tanto na Constituição como em importantes normas
infraconstitucionais, das quais o melhor exemplo é a Lei no 8.069/1990, conhecida como o
Estatuto da Criança e do Adolescente. O poder de editar normas abstratas que criem,
modifiquem e extingam direitos e obrigações provém da função legislativa, que compõe
aquilo que no Direito Administrativo é conhecido como função política. Já o ato de dar
concretude a essas normas abstratas, de executar a lei, cabe à função administrativa, que
envolve todos os órgãos da administração direta e entidades da administração indireta, e
que dentre as atividades executadas por tal função está a prestação de serviços públicos.
É exatamente nesse ponto que queríamos chegar para demonstrar a importância de
um programa de extensão como a Escola de Conselhos. Nós, Melina, José Francisco e
Felipe atuamos no projeto Capacitação de Conselheiros Tutelares e Municipais dos Direitos de Crianças e Adolescentes, projeto este que visava a capacitar justamente as pessoas
responsáveis por dar concretude àquelas normas abstratas garantidoras de direitos, ou
seja, pessoas que fazem parte da Administração Pública e que lidam cotidianamente com
os mais diversos desrespeitos que ocorrem em relação aos direitos de crianças e adolescentes, que são os conselheiros municipais e os tutelares.
Ao participar de todo o processo de organização das capacitações que ocorreram,
percebemos que realmente o fosso entre a lei e as práticas é enorme. A falta de capacitação
de tais conselheiros, atores fundamentais na luta pela garantia de direitos de crianças e
adolescentes, é claramente visível e muito preocupante. É justamente nesse ponto que
atua o programa Escola de Conselhos, oferecendo os cursos de capacitação para que
esses profissionais aprofundem seus conhecimentos em relação à infância e juventude,
tanto na área jurídica quanto na relacionada a políticas públicas e até às ciências, como
Psicologia e Sociologia.
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Assim, foi dessa maneira que nós, na nossa atuação como extensionistas da Escola de
Conselhos, buscamos contribuir para a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes,
ajudando a organizar as supracitadas capacitações destinadas àqueles profissionais, os
conselheiros tutelares e municipais, que são tão importantes para o funcionamento do
sistema de garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
Ao longo da nossa experiência, ficamos convencidos de que a infância e adolescência
são frágeis como o próprio papel que assegura sua proteção. A criança é o elo mais fraco
e exposto da cadeia social e é nosso dever defendê-las, como futuros operadores do
Direito, e acima de tudo como seres humanos comprometidos com a dignidade humana.
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A experiência de se trabalhar no
Projeto de Capacitação de Conselheiros

Larissa Papa Nogueira Martins1

Trabalhar no Programa Escola de Conselhos tem contribuído muito não apenas como
uma atividade de estágio extracurricular, mas principalmente por possibilitar que se amplie
a consciência e o conhecimento sobre os Direitos Humanos.
O Projeto Capacitação de Conselheiros Tutelares e Conselheiros Municipais e Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente prevê oferecer subsídios, suporte, orientação às pessoas que atuam, segundo o próprio título diz, como conselheiros tutelares.
Durante esse um ano e seis meses foram oferecidos cursos e seminários com palestras cujos temas apresentados e debatidos objetivavam despertar, sobretudo, o interesse e
a responsabilidade de se trabalhar com crianças e adolescentes, uma vez que esses se
encontram em uma fase de extrema importância da vida, de desenvolvimento da personalidade que envolve o amadurecimento físico, psíquico e emocional.
Minha participação no citado projeto compreende os últimos dez meses. Durante esse
período, com a equipe de estagiários, estivemos responsáveis por organizar os eventos
com suas palestras e estar disponível para atender as necessidades e dificuldades dos
conselheiros tutelares de todos os municípios do Estado de Mato Grosso do Sul.
Atender a tais necessidades e dificuldades proporcionava um aprendizado mútuo entre nós estagiários e o solicitante, o conselheiro. Deste modo, esse aprendizado era enriquecido a cada dia e a cada ligação atendida.

1

Acadêmica do 5º ano
de Psicologia da
Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul.
Extensionista do
Projeto de
Capacitação de
Conselheiros Tutelares
e Conselheiros
Municipais e Estaduais
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente desde
janeiro de 2009.
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Acompanhar com uma proximidade maior a realidade do trabalho desses conselheiros tutelares e as dificuldades que muitas vezes eles encontram para executá-lo também
me fizeram aprender e até mesmo atentar-me para uma outra realidade, a das crianças e
dos adolescentes que sofrem com tantas irregularidades e dificuldades no percurso de
suas vidas.
Finalizando o presente artigo, gostaria de compartilhar algo que chamou bastante a
minha atenção e que me fez por inúmeras vezes refletir sobre a minha função, não só
como estagiária, mas também como cidadã. Para mim, considero de suma importância
evidenciar e parabenizar a preocupação explícita que grande parte dos cursistas apresentavam ao debater sobre casos atendidos por eles, ou mesmo em telefonemas que funcionavam como desabafos. Por diferentes vezes, pude notar o interesse estampado nas atitudes e nos discursos de muitos dos nossos conselheiros, em conquistar resultados mais
satisfatórios na assistência às crianças e aos adolescentes. Utópico ou não, esse é o exemplo
de motivação profissional que atualmente vejo como sendo o diferencial.
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A comunicação como ferramenta
de articulação entre os atores da rede

Lynara Ojeda de Souza1

Atuo como assessora de imprensa do Programa de Extensão Escola de Conselhos, da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Além de uma série de atividades
voltadas ao apoio e assessoria técnica aos órgãos e instituições que atuam na área, a
Escola de Conselhos tem se ocupado da formação teórico-prática das pessoas que compõem a rede de promoção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes.
Sob essa perspectiva, nesse espaço tenho que usar a comunicação e os instrumentos
jornalísticos como ferramentas para a mobilização e articulação dos atores da rede de
proteção. Acredito que meu trabalho deva ir além de pautar a imprensa sul-mato-grossense,
pois um dos grandes desafios é o de levantar na sociedade a discussão sobre os direitos
humanos.
Ao poder participar do processo de capacitação desses profissionais, experiência que
pude viver durante todos os módulos da Capacitação de Conselheiros Tutelares e Conselheiros Municipais e Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente, percebi o quanto
é valioso entender o funcionamento dessas instituições e os trabalhos que esses agentes
públicos desenvolvem por meio das histórias bem ou malsucedidas que eles dividiram com
todos os que estiveram presentes aos eventos. As fontes compartilhavam suas dificuldades, angústias, desejos, enfim, um processo rico do começo ao fim. Tal fato influenciou na
construção de matérias muito mais próximas das experiências reais desses profissionais.
Como jornalista pude ver de perto o que acontece no âmbito dos direitos das crianças
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e dos adolescentes de nosso Estado. Verificar e divulgar a atuação desses profissionais foi
um dos nossos trabalhos durante esse tempo de atividades, e nada melhor do que conhecer
esses atores com todos os seus medos e potencialidades para saber o quanto essa função
é valorosa e o quanto é importante poder oferecer-lhes os instrumentos necessários para
uma melhor atuação, como foi feito por pelos professores que passaram pelo curso.
Meu trabalho foi e continua sendo o de dar visibilidade não só para o trabalho da
Escola de Conselhos, mas também para essas instituições e esses conselheiros que nelas
atuam. Sem dúvida, esse é um desafio delicioso de ser realizado e um aprendizado que
ultrapassa as experiências profissionais; afetaram e continuarão afetando diretamente a
minha vida.
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Dificuldades e aprendizado com o
Projeto de Capacitação de Conselheiros

Renata Batista Lozano1

Quando fui selecionada para ser extensionista no Projeto de Capacitação de Conselheiros Tutelares, Conselheiros Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, tive uma breve ideia do que seria feito. Não tinha a mínima ideia do que eram
esses Conselhos e poucas vezes, antes, tinha aprendido a organizar uma capacitação.
Mesmo já tendo trabalhado com direitos da criança e do adolescente em um outro projeto
do Programa.
Após muito estudo sobre os parâmetros de criação dos Conselhos e sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente, todo o assunto ainda parecia abstrato. Como estudamos
muita teoria no curso de Ciências Sociais, a aplicação prática fica um tanto mais complicada e difícil de ser visualizada. Temos que compreender e analisar os problemas sociais que
nos cercam, mas dificilmente conhecemos a prática de quem está na ponta, no processo
de transformação da realidade social. Portanto, somente após o 1º módulo do curso, as
coisas começaram a ficar claras.
O aprendizado foi árduo, em todos os sentidos. Além do esforço intelectual que o
projeto exigia, éramos uma equipe de extensionistas com formações distintas – Direito,
Psicologia e Ciências Sociais –, que tínhamos que colocar em prática para o próprio desenrolar do projeto um conceito que em teoria parece muito simples, o de redes. Éramos
de diversos cursos com uma mesma missão: fazer com que as coisas dessem certo e o
projeto caminhasse de acordo com o plano de trabalho. Cometemos vários erros ao longo
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do processo, mas aprendemos muito com eles. Atrasos, falhas em comunicação, mudanças inesperadas de cronogramas, erros de documentos, esquecimento de documentos,
enfim, erramos onde nos era permitido errar e, apesar disso, não falhamos.
Por diversas vezes, pudemos nos reconhecer nos conselheiros que, com as diversas
dificuldades, os obstáculos e os empecilhos, faziam o máximo para estar presente nos
módulos presenciais e com o mesmo objetivo que os extensionistas do programa: aprender
para fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes.
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Colaborações das políticas públicas
voltadas às crianças e aos adolescentes na
formação de um cientista social

Leandro Beia Fernandes1

Faço parte da equipe do Programa Escola de Conselhos desde 2006, quando cursava
o 3º ano do curso de Ciências Sociais. No período de meu ingresso no Programa, eu
passava por um período de questionamentos sobre a aplicação prática das ciências sociais
e sua real efetividade como solução das mazelas da sociedade. Enfim, a problemática se
resumia em como transformar o conhecimento obtido em um amálgada entre a teoria e a
prática social.
Na Escola de Conselhos (que à época estava cambiando de projeto de extensão para
programa de extensão), indubitavelmente, passei a conhecer temáticas concernentes à
vivência social de crianças e adolescentes que eram, até então, desconhecidas por mim.
Nesse processo surgiu ainda a visualização prática de como o Estado brasileiro, com sua
ideologia político-econômica, intervém na sociedade por meio das Políticas Públicas, sendo assim, campo privilegiado para a atuação das Ciências Sociais.
O primeiro aprendizado que tive sobre Políticas Públicas foi no projeto “Disseminação
da Metodologia do PAIR2 por intermédio das Universidades”, onde pude visualizar a importância da atuação da universidade, pela Escola de Conselhos, na implementação de
Políticas de âmbito nacional que objetivam findar práticas que desrespeitam os direitos de
crianças e de adolescentes a uma cidadania digna.
Porém, pude perceber que a construção da cidadania de crianças e adolescentes
perpassa tanto pelo poder público instituído como pela sociedade organizada de maneira
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colegiada. Garantia conferida na chamada redemocratização do Brasil que teve seu marco na Constituição Federal de 1988, que, por conseguinte, trouxe uma das significantes
novidades institucionais, os conselhos gestores de políticas públicas. Foi com o intuito de
fortalecer os conselhos gestores do âmbito dos direitos da criança e do adolescente é que
o Programa Escola de Conselhos se propôs a oferecer o curso de formação aos atores dos
Conselheiros dos Direitos da Criança e do Adolescente e aos Conselheiros Tutelares do
Estado de Mato Grosso do Sul.
Fazer parte do desenvolvimento de um curso de formação para conselheiros gestores
de políticas públicas e para conselheiros defensores de direitos significou vivenciar
empiricamente a formação de um pensamento crítico dos membros da sociedade que
participam do processo decisório das políticas de seus respectivos municípios, dando, assim, praticidade ao estabelecido no artigo 204 da Constituição Federal.
Acredito que a maior colaboração, tanto na execução do projeto como no aprendizado
de como se engendra a Política Pública, foi identificar como as teorias políticas estudadas
no âmbito da Universidade, que clamam pela democracia emanada da vontade popular,
podem tornar-se práticas. Pois a representação da sociedade civil pode angariar o poderio
de suas decisões perante o Poder Público, como uma fonte de questionamento mais avançado no sentido da democracia em si, ou seja, o poder do povo efetivamente vivenciado
como o resultado da mudança de uma cultura de não participação para a da participação
no processo decisório das políticas voltadas às crianças e aos adolescentes.
Acostumamos-nos a ver o conceito de cidadania apenas com os seus conceitos jurídicos, por conta da noção de Estado de Direito e de nossa vida regulada por meio das
legislações, o que transforma o próprio conceito de cidadania em algo estático e regulado,
porém, acredito que este conceito perpassa a noção jurídica quando se mescla com a
noção política do “bem comum”, ou seja, quando a sociedade dialeticamente faz usufruto
da legislação para modificar a realidade dos segmentos que representam. Assim, a cidadania se torna plena quando o Estado cumpre sua função, sob o controle da sociedade,
garantindo a não violação dos direitos sociais.
Ainda estamos longe do ideal, pois toda uma cultura secular de não participação da
sociedade nas questões de seu legítimo interesse tem que ser mudada, porém, acredito que
ações como as do projeto Capacitação de Conselheiros Tutelares, Conselheiros Municipais e Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente colaboram com essa
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mudança no âmbito da garantia de direitos infantojuvenis. Houve uma mudança de postura
de alguns conselheiros durante a capacitação. Assim, pudemos visualizar, ao longo do
curso, o efetivo efeito dos conteúdos oferecidos, quando percebemos que os conceitos dos
conselheiros sobre os direitos de uma criança ou de um adolescente estavam mais técnicos, porém, mais direcionados aos direitos inerentes à pessoa humana no sentido de que
muitos deles passaram a respeitar algumas diferenças, como sexualidade, direitos da criança indígena e outros.
Acredito que colaboramos com a garantia dos direitos fundamentais infantojuvenis do
Estado de Mato Grosso do Sul, pois atingimos muitas das pessoas que fizeram o curso.
Todo o processo foi importante para cada membro da equipe, pois, vivenciamos a
academia com suas teorias (importantíssimas!), mas nesse curso tivemos o contato com
algo mais palpável, mais “vivo”! Percebemos que para trabalhar com garantia de direitos
temos que ser duas coisas básicas: mais humanos e multidisciplinares; pois não basta
apenas o conhecimento das ciências sociais, da psicologia, economia ou do direito para
trabalhar com esse tipo de política pública, temos que identificar a cidadania como algo
inerente a todas as ciências supracitadas.
Por fim, vejo esse projeto e a Escola de Conselhos como um importante apêndice de
minha formação humana e intelectual, pois vivenciei a prática das ciências sociais. Assim,
da mesma forma que acredito que muito dos conselheiros presentes em nosso curso o
terminaram sendo pessoas diferentes. Acredito que eu e os outros membros da equipe
também são, hoje, pessoas e profissionais diferenciados, que creem na mudança de concepções da sociedade brasileira e no respeito aos Direitos Humanos de crianças e adolescentes.
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4
Relatório dos Módulos

Nas páginas seguintes, um breve relato
do desenvolvimento do curso que se dividiu
em quatro módulos e um seminário final.
Os conteúdos programáticos de todas as aulas
são apresentados de forma cronológica, com
os nomes dos respectivos professores.
A proposta inicial prevista para execução em 2008
previa somente dois módulos e um seminário final
no intuito de se capacitar 220 conselheiros.
Em decorrência de um termo aditivo firmado entre
a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República e a Fundação de Apoio à Pesquisa,
ao Ensino e à Cultura (Fapec), o prazo do projeto
foi prorrogado e o curso expandido para o
formato a distância, com o intuito de
capacitar mais 291 conselheiros.
As aulas ministradas possibilitaram a ativa
participação dos cursistas que interagiram
em rica troca de experiências.
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4
Primeiro Módulo
PROGRAMAÇÃO
28 de julho de 2008 – Segunda-feira
DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL
Edson Sêda de Moraes – Edson Sêda Pereira de Moraes
29 de julho de 2008 – Terça-feira
SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS
Edson Sêda de Moraes – Edson Sêda Pereira de Moraes
DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL DA CRIANÇA
Maria de Lourdes Jeffery Contini – Lílian Regina Zeola
30 de julho de 2008 – Quarta-feira
ORÇAMENTO PÚBLICO E FUNDOS PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Cláudio Augusto Vieira da Silva
31 de julho de 2008 – Quinta-feira
PLANOS NACIONAIS
SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (SINASE)
Sandra Maria Francisco Amorim
PLANO NACIONAL DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA
Antonio José Angelo Motti
BRASIL SEM HOMOFOBIA
Mateus de Castro Castelluccio
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PLANO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE
Marina Bragança
PLANO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTOJUVENIL
Eduardo Ramirez Meza
INTRODUÇÃO À METODOLOGIA DE PESQUISA
David Victor-Emmanuel Tauro – Vivian da Veiga Silva
INTRODUÇÃO AO SISTEMA SIPIA
Gilberto Souza Rodrigues

RELATÓRIO
A abertura do evento se deu com a apresentação do curso Capacitação de Conselheiros Tutelares e Conselheiros Municipais e Estaduais dos Direitos da Criança e
do Adolescente pelo seu coordenador Antônio José Ângelo Motti.
A Constituição Federal, em seus art. 204 e 227, §7º, estabelece a participação da
população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no
controle das ações em todos os níveis, como instância norteadora de todas as ações
governamentais nas áreas da assistência social e da infância e juventude. Em relação
à área da infância e juventude, o citado arranjo constitucional tem suporte no art.88,
inciso II, da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que
reafirma ser uma das bases norteadoras da política de atendimento à criança e ao
adolescente a criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da
criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os
níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas.
Sob essa perspectiva, nossa sociedade tem a necessidade de manutenção dos diferentes direitos auferidos a todos, e principalmente os direitos conquistados que assistem crianças e adolescentes – que historicamente tiveram um tratamento jurisdicional desmerecido –
visando à formação humana digna, dissociada de preconceitos raciais, socioeconômicos, e
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igualitária para que haja uma real inclusão desses direitos no cotidiano das pessoas.
Nesse sentido, a importância de agentes de políticas públicas bem orientados e
capacitados torna-se imprescindível, principalmente pela urgência de se reverter a
situação por que passa um grande percentual de crianças e adolescentes brasileiros
excluídos do processo de desenvolvimento nacional e local, em consequência da discriminação social, facilmente constatada quando são onerados do acesso aos bens e
serviços; moram nos piores lugares das cidades; em sua maioria estão vinculadas a
famílias de desempregadas ou subempregadas; têm relativamente baixo nível de instrução escolar e são as principais vítimas das mais diversas formas de violência, muitas vezes excluídos do acesso às políticas públicas de educação, saúde, assistência,
esporte, culturas e outras.
A reversão dessa situação, que afeta principalmente as crianças e os adolescentes,
depende da garantia ao acesso e à inclusão que, por um lado, pode ser efetivada pela
instituição de políticas públicas de atendimento e de defesa de direitos e, por outro, democratizando os serviços públicos de forma a assegurar acesso e inclusão desses importantes setores da sociedade.
Tal curso tem como finalidade desenvolver a qualificação das pessoas que compõem os Conselhos de Direitos e os Conselhos Tutelares, visando a propiciar-lhes a
informação e a formação necessárias para que tenham acesso aos instrumentos legais e institucionais vigentes e assim executarem com qualidade suas atribuições e
competências.
O advogado e membro da comissão redatora do ECA , Edson Sêda de Moraes, e
seu filho, o antropólogo Edson Sêda Pereira de Moraes, ministraram os temas Doutrina da Proteção Integral e Sistema de Garantias de Direitos nos dias 28 e 29 de
julho.
Ainda do dia 29 de julho foi apresentada pela Psicóloga, Professora Doutora do Departamento de Ciências Humanas (DCH) e membro da equipe do Programa Escola de
Conselhos - PREAE/UFMS Maria de Lourdes Jeffery Contini, e pela também psicóloga
da Vara da Infância e da Juventude Lílian Regina Zeola que trataram sobre o Desenvolvimento Psicossocial da Criança.
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Cláudio Augusto Vieira da Silva, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CONANDA), ministrou a aula sobre Orçamento Público e
Fundos para a Infância e a Adolescência.
Na manhã de quinta-feira, 31 de julho, a capacitação foi destinada à apresentação de
alguns planos nacionais que envolvem os direitos da criança e do adolescente. A professora Sandra Amorim expôs sobre o Sistema Nacional do Atendimento Socioeducativo,
direcionado a adolescentes em conflito com a lei. Em sua fala destacou que esse sistema
foi desenvolvido pelo CONANDA em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, como forma de nortear o funcionamento do atendimento, à luz
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Marina Bragança da Secretaria de Estado de
Assistência Social e Economia Solidária (SETAS), apresentou o Plano Nacional de
Erradicação do Trabalho Infantil e como ele se desenvolveu historicamente no Estado de
Mato Grosso do Sul.
Eduardo Ramirez Meza, técnico do Programa Escola de Conselhos, apresentou o
Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária.
Mateus Casteluccio, coordenador do Centro de Referência e Combate à Homofobia
(Centrho), pautou sua fala no Plano Brasil sem Homofobia, que está sustentado nos direitos humanos de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros (GLBT).
Finalizando a manhã, o coordenador do Programa Escola de Conselhos Antonio José
Angelo Motti apresentou o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual
Infantojuvenil.
No período vespertino o professor dr. David Victor-Emmanuel Tauro e a professora
Vivian Veiga da Silva fizeram uma introdução sobre metodologias de pesquisa.
Encerrando o evento, o coordenador estadual do SIPIA Gilberto Souza Rodrigues
explicou aos conselheiros e demais participantes do curso sobre esse Sistema.
Os assuntos abordados geraram debates e puderam ser esclarecidas muitas dúvidas,
permitindo aos conselheiros entender melhor quais são as suas atribuições. Os participantes do curso elogiaram a iniciativa e demonstraram grande interesse em participar dos
demais módulos oferecidos.
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4
Segundo Módulo
PROGRAMAÇÃO
1o de dezembro de 2008 – Segunda-feira
O DIREITO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À CONVIVÊNCIA
FAMILIAR E COMUNITÁRIA
José Eduardo de Andrade (Secretário executivo do Conjuve-PR)
2 de dezembro de 2008 – Terça-feira
GESTÃO POLÍTICA DE DIREITOS AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI
Irandi Pereira (Docente da Bandeirante de São Paulo)
3 de dezembro de 2008 – Quarta-feira
ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR
Murilo Digiácomo (Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias
da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná)
4 de dezembro de 2008 – Quinta-feira
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Jéferson Santos (Diretor executivo da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho-RS)
5 de dezembro de 2008 – Sexta-feira
O DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FRENTE AO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE (SUS)
Vera Lúcia Ramos (Gerente do Programa Saúde do Adolescente-SES)
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O DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FRENTE AO SISTEMA ÚNICO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)
Maria Aparecida Melo (Superintendente da Política de Assistência Social –
SUPAS/SETAS)

RELATÓRIO
As atividades do curso tiveram início com o tema O Direito da Criança e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária, ministrada pelo Secretário Executivo
do Conjuve-PR José Eduardo de Andrade.
A legislação brasileira vigente reconhece e preconiza a família, como estrutura vital,
lugar essencial à humanização e à socialização da criança e do adolescente, espaço ideal
e privilegiado para o desenvolvimento integral dos indivíduos. Contudo, a história social das
crianças, dos adolescentes e das famílias revela que estas encontraram e ainda encontram
inúmeras dificuldades para proteger e educar seus filhos.
As apresentações seguiram com o tema Gestão Política de Direitos ao Adolescente em Conflito com a Lei, explicada pela docente de Bandeirante de São Paulo, Dra.
Irandi Pereira.
Em geral, a sociedade ignora o que se passa com essa população tutelada pelo Estado
ou fica sabendo alguma coisa apenas quando há rebeliões nas Fundações dos Estados do
Bem-Estar do Menor (FEBEM) ou qualquer nome que se dê às instituições que recebem
crianças e adolescentes infratores – e a imprensa entra com denúncias de maus-tratos ou
carências administrativas. Revelar um pouco do que está escondido atrás dos muros é a
originalidade e o mérito do trabalho da professora, pesquisadora e militante dos direitos da
criança e do adolescente: Irandi Pereira.
A educação escolar formal do adolescente privado da liberdade é o objeto principal do
estudo da professora. Pela Constituição Federal de 1988 e de acordo com a lei específica
(o ECA), o adolescente em regime fechado é, em primeiro lugar, sujeito de direitos; depois,
pessoa em condição peculiar de desenvolvimento e, finalmente, prioridade absoluta do
Estado.
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Segundo Irandi, o trabalho educativo deve ser feito na perspectiva do desafio, ou seja,
garantir que esse adolescente não cometa mais atos infracionais.
No dia 3 de dezembro, o Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná, Murilo Digiácomo apresentou a
aula com o tema Atribuições e Competências do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar.
No dia 4 de dezembro, o consultor Jeferson Weber dos Santos destacou a categoria
de Gestão no Terceiro Setor, a partir de uma introdução histórica sobre as formas de
gestão no Brasil, e abordou também a diferença entre os conceitos de estratégia e planejamento, missão e visão. Destacou que o planejamento estratégico é formado por um
conjunto de diretrizes e ações que orientarão os gestores para que o caminho percorrido
em um horizonte de longo prazo possa levar a resultados programados. Para ele, a estratégia sempre existiu e o planejamento estratégico foi uma forma de pensar e sistematizar
a estratégia. Seria a programação da estratégia.
No último dia de capacitação e encerrando o nosso 2º módulo, a gerente do Programa
Saúde do Adolescente Vera Lúcia Ramos ministrou a palestra sobre O Direito da Criança e do Adolescente Frente ao Sistema Único de Saúde (SUS).
À criança e ao adolescente é assegurado atendimento médico, por intermédio do SUS.
É obrigatório ao poder público, o fornecimento gratuito de medicamentos, próteses e outros
recursos relativos a tratamento, habilitação e reabilitação. A palestrante explicou sobre a
importância da atenção que deve ser dada também aos adolescentes privados de liberdade.
Aos adolescentes privados de liberdade, deve ser garantida a promoção à atenção
integral à saúde, respeitando suas necessidades sociais e singularidades. Cabe às instituições que atendem esses adolescentes cumprir a Constituição Federal, as leis orgânicas de
saúde e o ECA, e organizar os serviços de saúde conforme os princípios do SUS.
As ações de assistência à saúde devem conter acompanhamento do desenvolvimento
físico e psicossocial, saúde sexual e saúde reprodutiva, imunização, saúde bucal, saúde
mental, controle de agravos e assistência à vítima de violência.
Maria Aparecida Melo, da SETAS, explanou sobre a relevância e as atribuições do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no atendimento das crianças e dos adolescentes em situação de vulnerabilidade.
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O SUAS é um sistema não contributivo, descentralizado e participativo que tem por
função a gestão do conteúdo específico da Assistência Social no campo da proteção social
brasileira. Configura-se como o novo reordenamento da Política de Assistência Social na
perspectiva de promover mais efetividade de suas ações.
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Terceiro Módulo
PROGRAMAÇÃO
4 de maio de 2009 – Segunda-feira
Apresentação circense de crianças do CRAS Herculles Mandetta e Programa Peti
Apresentação do site: www.direitosdacriança.org.br
Ivanise Andrade (jornalista)
OS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Ana Paula Martins Amaral (Profa. Dra. do curso de Direito da UFMS)
5 de maio de 2009 – Terça-feira
REDES DE PROTEÇÃO
Joseleno dos Santos (Psicólogo e consultor técnico do MDS)
6 de maio de 2009 – Quarta-feira
REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA
Ângela Costa (Profa. Dra. do curso de Pedagogia da UFMS)
7 de maio de 2009 – Quinta-feira
SEMINÁRIO DA DIVERSIDADE
Participantes:
Étnica – Antônio Brand (Prof. Dr. do curso de História da UCDB).
Racial – Raimunda Luzia de Brito (Profa. Dra. e coordenadora de Políticas de
Promoção à Igualdade Racial)
PNE – Fabiana Maria das Graças (Mestra e Assessora da SETAS)
Orientação Sexual – Marcelo Vitor da Rosa (Prof. Me. do curso de Ed. Física da UFMS)
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Gênero – Ana Maria Gomes (Profa. Dra. do curso de Ciências
Sociais da UFMS)
Geração – Antonio José Angelo Motti (Psicólogo e coordenador do
Programa Escola de Conselhos/UFMS)
8 de maio de 2009 – Sexta-feira
ESTUDO DE CASOS
Facilitadores:
Sandra Francisco de Amorim (Profa. Me. do curso de Psicologia da UFMS)
Graça Gadelha (Socióloga e membro do Grupo Gestor Nacional do PAIR)
Maria de Lourdes Jeffery Contini (Profa. Dra. do curso de
Psicologia da UFMS)
Salette Marinho de Sá (Profa. Me. da UCDB)

RELATÓRIO
O coordenador geral do curso Capacitação de Conselheiros Tutelares, Conselheiros Municipais e Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente, iniciou as
atividades do evento apresentando informações sobre a capacitação a distância.
A capacitação a distância consistiu em uma metodologia de expansão da capacitação
de conselheiros, na qual os cursistas que participaram dos cursos presenciais deverão
disseminar os conteúdos aprendidos aos demais membros dos conselhos tutelares e membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Dessa forma, os
220 cursistas se inscreveram e capacitaram outros 291 cursistas, totalizando 511 cursistas.
No período vespertino, Os Direitos Humanos das Crianças e dos Adolescentes foi
apresentado pela Professora Doutora do Curso de Direito da UFMS Ana Paula Martins
Amaral.
As primeiras considerações da aula da palestrante voltam-se para os direitos humanos, que são considerados o fundamento da ação política, enquanto os direitos da criança
e do adolescente é o paradigma de proteção integral e de respeito aos seus direitos
como ser humano. Implica, ao mesmo tempo, consideração da criança na sua condição
de pessoa em desenvolvimento e, portanto, como sujeito de aprendizagem.
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No segundo dia de palestras, o psicólogo e consultor técnico da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República Joseleno Vieira dos Santos coordenou a aula sobre
Redes de Proteção.
O palestrante esclarece que Políticas Públicas são aquelas políticas necessárias e
fundamentais para garantir os direitos assegurados às pessoas e à coletividade: saúde,
educação, segurança, habitação, lazer, assistência social, cultura – para que haja desenvolvimento humano como um todo. É tudo aquilo que vai garantir os direitos para o ser
humano, o cidadão, o coletivo e a sociedade.
As Atribuições e Competências dos Conselheiros Tutelares foi um tema retomado
por Antônio José Ângelo Motti, coordenador do nosso curso.
Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente são órgãos responsáveis pelo
planejamento, controle, deliberação e monitoramento das políticas públicas.
Já, os Conselhos Tutelares são órgãos compostos de representantes da sociedade civil
com a atribuição de agir sempre que os direitos forem ameaçados ou violados, pela família,
pela sociedade, pelo Estado e, até mesmo, pelas próprias crianças e pelos adolescentes. Diante de situações como estas, os Conselhos Tutelares aplicam medidas de proteção às crianças e
aos adolescentes e, também, aos pais ou responsáveis. Os Conselhos Tutelares são órgãos
que devem funcionar em todos os municípios brasileiros. Já os Conselhos de Direitos, além
de funcionar nos municípios, têm instâncias em outras esferas, como a estadual e a nacional.
As apresentações seguiram com o tema Representação Social da Criança, ministrada
pela Professora Doutora do Curso de Pedagogia da UFMS Ângela Maria Costa.
A nossa palestrante procurou explicar que o conceito de criança não está relacionado
com o conceito de infância, porque criança existiu desde sempre, a partir do primeiro ser
humano. A infância é uma construção social que passou a existir somente nos séculos
XVII e XVIII. É considerada uma das grandes ideias da renascença.
Ângela Costa encerrou dizendo que permitir que uma criança seja infantil é a melhor
pré-condição para que ela se torne realmente um indivíduo pleno, e não somente parte de
uma sociedade organizada.
Entre os temas debatidos foi destaque o Seminário da Diversidade, que abordou
assuntos sobre as questões étnicas, raciais, portadores de necessidades especiais, orienta-
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ção sexual, gênero e geração. Esse foi um momento em que os ministrantes e conselheiros
puderam falar sobre questões complexas de nossa sociedade.
O nosso 3º módulo foi finalizado com o estudo de casos entre as participantes da
mesa: Sandra Francisco de Amorim (Professora Mestra do Curso de Psicologia da UFMS),
Graça Gadelha (Socióloga e Membro do Grupo Gestor Nacional do PAIR), Maria de
Lourdes Jeffery Contini (Professora Doutora do Curso de Psicologia da UFMS), Salette
Marinho de Sá (Professora Mestra da UCDB); e os conselheiros cursistas.
As professoras dividiram os cursistas em grupos e apresentaram um caso a ser discutido pelos grupos. O caso envolve ações do CREAS, CRAS e Conselho Tutelar.
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Quarto Módulo
PROGRAMAÇÃO
6 de julho de 2009 – Segunda-feira
ESTUDOS DE CASOS JURÍDICOS
Facilitadores:
Ana Paula Martins do Amaral (Profa. Dra. do curso de Direito da UFMS)
José Paulo Gutierrez (Prof. Me. do curso de Direito da UFMS)
PARÂMETROS PARA CRIAÇÃO DOS CONSELHOS
Benedito dos Santos (Secretário Executivo do CONANDA)
7 de julho de 2009 – Terça-feira
ESTUDOS DE CASO (Conselhos Tutelares, CREAS e CRAS)
Facilitadoras:
Graça Gadelha (Socióloga e membro do Grupo Gestor Nacional do PAIR)
Salette Marinho de Sá (Profa. Ma. da UCDB)
8 de julho de 2009 – Quarta-feira
SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Ministrantes:
Educação – Vera Lúcia Campos Ferreira e Márcia Fabiana da Silva
(Secretaria de Estado de Educação)
Esporte – (Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul)
Trabalho e Assistência Social – Maria Salete Venhofen (Secretaria de
Estado de Trabalho e Assistência Social)
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Cultura – Renata Lione e Cristiane Freire (Fundação de Cultura
de Mato Grosso do Sul)
9 de julho de 2009 – Quinta-feira
SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS
Edson Sêda (Consultor da Agência de Desenvolvimento Social - ADES)
10 de julho de 2009 – Sexta-feira
ASSESSORIA NOS PROJETOS DE PESQUISA
Orientadores:
Vivian Veiga da Silva (Mestranda da UFMS)
David Victor-Emmanuel Tauro (Prof. Dr. do curso de Ciências Sociais da UFMS)

RELATÓRIO
Os Estudos de Casos Jurídicos abriram o evento. A Profa. Dra. Ana Paula
Martins Amaral e o Prof. Me. José Paulo Gutierrez coordenaram a atividade, dividindo o grupo em dois e orientando-os no estudo, que foi apresentado ao fim do período
matutino.
No período vespertino, tivemos o Secretário Executivo do CONANDA, Benedito
Rodrigues dos Santos, tratando do tema Parâmetros para Criação dos Conselhos. Entre suas falas, abordou-se o fato de que a mesma lei municipal que dispõe sobre o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) deve dispor também sobre o
Conselho Tutelar e o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (sobre a criação da
Lei Municipal).
O palestrante informou que os atributos legais de obrigatoriedade e permanência do
órgão levam à conclusão de que os serviços prestados pelo Conselho Tutelar (CT), além
de relevância pública (ECA: artigo 135), são imprescindíveis ao atendimento da população
infantojuvenil. Qualquer tipo de embaraço ou interrupção da atuação do CT pode ser,
inclusive, caracterizada como crime (ECA: artigo 236). Considerando o princípio constitucional da prioridade absoluta (CF: artigo 227) e o princípio da proteção integral (ECA:
artigo 1º), as atividades do CT podem ser classificadas como serviço público essencial.
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Isso significa que suas atribuições devem ser cumpridas de forma adequada, eficiente,
segura e contínua.
Por isso, as propostas de leis orçamentárias anuais devem contemplar os recursos
necessários para o funcionamento eficiente e ininterrupto.
Foram realizados os estudos de casos das redes de atendimento que trataram da
interface dos Conselhos Tutelares e Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente com instituições como CREAS e CRAS. A atividade foi conduzida
pela Socióloga Maria das Graças Sá Gadelha e pela Professora Salette Marinho de
Sá, que dividiram o grupo e fizeram as análises dos casos, que foram apresentadas no
fim do dia.
Com o intuito de ampliar ainda mais o conhecimento dos nossos cursistas, diferentes
palestrantes ocuparam-se de ministrar o Seminário de Políticas Públicas, cada um deles
abordando um determinado tema.
No âmbito da Educação, as técnicas da Secretaria Estadual de Educação Vera Lúcia
Campos Ferreira e Márcia Fabiana da Silva apresentaram as ações desenvolvidas no
âmbito do Estado com base nas normativas nacionais.
Na área da Cultura, Renata Lione e Cristiane Freire, técnicas da Fundação de Cultura
de Mato Grosso do Sul, enfatizaram os principais projetos que estão sendo desenvolvidos
direcionados à infância e adolescência.
No Esporte, contamos com a presença de Ramon J. Brizuena Aniz e Celso Guidini
Castro, representantes da Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul
(FUNDESPORTE).
A dupla de palestrantes chamou a atenção para a necessidade de que os governos
federal, estaduais e municipais compreendam o valor de uma Educação Física de Qualidade, estabelecendo estratégias que estariam na inserção de uma política de valorização da
Educação Física para os cidadãos brasileiros, por meio de programas e campanhas efetivas de promoção das atividades físicas em todas as idades, de acordo com suas
especificidades.
Os palestrantes encerraram suas apresentações com um filme produzido pela
FUNDESPORTE, exibindo as atividades que desempenham com crianças e adolescentes.
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No período vespertino, na questão do Trabalho, Luiz Otávio, representante da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (FUNTRAB), coordenou a aula.
Luiz Otávio iniciou sua apresentação falando sobre a FUNTRAB e as suas atribuições. A Fundação tem como finalidade planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar a gestão da Política Pública de trabalho, emprego e renda no âmbito do Estado de
Mato Grosso do Sul.
Ainda no período vespertino, o Procurador do Trabalho Dr. Cícero Rufino Pereira
esteve presente fazendo uma apresentação sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho no combate à exploração da mão de obra infantil. Destacou em sua fala os casos de
intervenção do Ministério Público para o cumprimento das leis trabalhistas, como nos
casos de trabalho escravo e discriminação no trabalho.
Finalizando o seminário, Maria Salete Venhofen, da Secretaria de Estado de Trabalho
e Assistência Social, falou sobre Trabalho e Assistência Social.
A palestrante explicou que o SUAS é um Sistema que ainda está em construção
(consolidado em um processo dinâmico). Essa construção é histórica, fruto de lutas e
iniciativas de diferentes atores, organizações e movimentos sociais, permitindo que tenhamos, hoje, um sistema organizado.
Na manhã do dia 9 de julho, o advogado e consultor da Agência de Desenvolvimento
Social (ADES) Edson Sêda discursou sobre o tema Sistema de Garantias de Direitos.
O palestrante defendeu que os conselheiros devem proteger as crianças e os adolescentes da mesma maneira que o Procon defende os interesses dos consumidores.
O Conselho Tutelar é o Procon da criança, afirma. O advogado explica que as leis
que protegem as crianças e os consumidores foram feitas na mesma época, e com o
objetivo comum de corrigir os desvios. O consultor explica que se os conselheiros não
estiverem atentos às suas competências podem ocorrer distorções no andamento dos trabalhos.
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4
SEMINÁRIO FINAL
PROGRAMAÇÃO
5 de outubro de 2009 – Segunda-feira
Apresentação Oral dos Relatórios dos Trabalhos de Conclusão
de Curso
Debatedores:
Paulo Duarte Paes (Graduado em Artes Visuais e Prof. Dr. da UFMS)
Marina Bragança (Assistente Social e Superintendente de
Direitos Humanos da SETAS)
Edivaldo Luiz Vicente da Silva (Conselheiro Tutelar - representante
da região Sudeste)
OFICINAS
ADOLESCENTES E O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
Paulo Duarte Paes
Apresentação e debate do documentário O ônibus 174
6 de outubro de 2009 – Terça-feira
Apresentação Oral dos Relatórios dos Trabalhos de Conclusão de Curso
Debatedores:
Salette Marinho de Sá (Assistente Social e Professora Mestra da UCDB)
Terezinha Bazé (Pedagoga e Pró-Reitora de Ensino e Extensão da UNIGRAN)
Rosilene Maria da Silva (Conselheira Tutelar - representante da região Norte)
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OFICINA
DIVERSIDADE CULTURAL E O OLHAR DO CONSELHEIRO EM SEU
TRABALHO E ATUAÇÃO
Terezinha Bazé
Apresentação e debate do documentário Retalhos
7 de outubro de 2009 – Quarta-feira
Apresentação Oral dos Relatórios dos Trabalhos de Conclusão de Curso
Debatedores:
Sandra Amorim (Psicóloga e Professora Mestra da UFMS)
José Eduardo de Andrade (Secretário Executivo do Conselho Nacional
da Juventude)
Maria Dolores Pelisão Schadeck (Conselheira Tutelar – representante da região Sul)
OFICINA
POLÍTICAS PARA JUVENTUDE
José Eduardo de Andrade
Apresentação e debate do filme Orquestra de Meninos
8 de outubro de 2009 – Quinta-feira
Apresentação Oral dos Relatórios dos Trabalhos de Conclusão de Curso
Debatedores:
Maria de Lourdes Contini (Psicóloga e Professora Doutora da UFMS)
Vera Suguihiro (Assistente Social e Diretora de Pós-Graduação da UEL)
Iran Vicente dos Santos (Conselheiro Tutelar – representante da região Nordeste)
OFICINA
TENDÊNCIAS DO CONTROLE SOCIAL NO CONTEXTO DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Vera Suguihiro
Apresentação e debate do filme Má Educação
9 de outubro de 2009 – SEXTA-FEIRA
Apresentação Oral dos Relatórios dos Trabalhos de Conclusão de Curso
Debatedores:
Ana Paula do Amaral (Doutora em Direitos Humanos e Professora da UFMS)
Joseleno Vieira dos Santos (Psicólogo e Professor Mestre da UCG)
Fábio Alves dos Santos (Conselheiro Tutelar – representante da região Centro-Oeste)
OFICINA
REDES DE PROTEÇÃO
Joseleno Vieira dos Santos
Apresentação e debate do documentário Flor de Pessegueiro
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RELATÓRIO
A última edição de palestras do Curso Capacitação de Conselheiros dos Direitos de
Crianças e Adolescentes e Conselheiros Tutelares de Mato Grosso do Sul, ou o Seminário
Final, ocorreu do dia 5 a 9 de outubro do ano de 2009 no auditório da Missão Salesiana de
Mato Grosso do Sul em Campo Grande-MS.
A Capacitação foi estruturada na modalidade presencial e a distância e nessa etapa
final os cursistas apresentaram relatórios dos trabalhos de conclusão do curso. Para isso,
foram organizadas mesas debatedoras compostas de professores de universidades e instituições e também Conselheiros Tutelares representantes das cinco regiões do país.
Durante a abertura do evento, os Conselheiros Tutelares e dos Direitos da Criança e do
Adolescente puderam assistir a uma apresentação de dança de meninas que fazem parte do
Programa Escola Aberta/Escola Viva (SEMED). Além de receberem a visita do Deputado
Estadual Júnior Mochi (PMDB), que falou sobre sua experiência como primeiro presidente
de Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Coxim, em 1991.
Para o parlamentar, o processo de capacitação de um conselheiro deve ser contínuo,
uma vez que a capacitação nos permite não só compreender a legislação, como também
nos dá instrumentos para conseguir efetivá-la. A formação de um conselheiro permite a
sensibilização coletiva dos cidadãos, pois, a partir de aí, esse profissional vai aplicar em seu
trabalho e compartilhar com seus colegas o que aprendeu.
As atividades do evento tiveram seu início com os cursistas das cidades de Alcinópolis,
Anaurilândia, Angélica, Bodoquena e Brasilândia, apresentando seus trabalhos de conclusão de curso. Seus avaliadores foram a assistente social e superintendente de Direitos
Humanos da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social Marina Bragança; o
professor doutor da UFMS (Campus de Nova Andradina) Paulo Duarte Paes e o coordenador do Programa Escola de Conselhos PREAE/UFMS Angelo Motti.
No período da tarde, os conselheiros participaram de uma oficina sobre Adolescentes
e o Uso de Substâncias Psicoativas, ministrada pelo professor Paulo Paes, logo em
seguida, eles debateram, após assistirem ao filme O ônibus 174.
Na manhã do dia 6 de julho, foi a vez dos participantes de Cassilândia, Coronel Sapucaia,
Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti e Guia Lopes da Laguna discursarem sobre seus
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trabalhos. A mesa para debates foi coordenada pela Assistente Social e Professora Mestra da UCDB Salette Marinho de Sá; pela Pedagoga e Pró-Reitora de Ensino e Extensão
da UNIGRAN, Terezinha Bazé; e pela conselheira tutelar – representante da região Norte – Rosilene Maria da Silva.
Terezinha Bazé ministrou a palestra sobre Diversidade Cultural e o Olhar do Conselheiro em seu Trabalho e Atuação e debateu com os cursistas sobre o filme Retalhos.
Os cursistas das cidades de Inocência, Itaquiraí, Jaraguari, Jardim, Maracaju, Naviraí
e Camapuã apresentaram seus relatórios do trabalho de conclusão de curso na manhã do
dia 7 de outubro. A mesa de avaliação e debates foi composta da Psicóloga e Professora
Mestra da UFMS Sandra Maria Francisco de Amorim; o Secretário Executivo do Conselho Nacional da Juventude, José Eduardo de Andrade; e pela conselheira tutelar representante da região Sul Maria Dolores Pelisão Schadeck.
José Eduardo de Andrade apresentou as Políticas para a Juventude e debateu sobre o filme Orquestra de Meninos.
A apresentação oral dos relatórios dos trabalhos de conclusão de curso dos participantes, na manhã do dia 8 de outubro, foi das cidades de Nova Andradina, Paranhos,
Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso. A
Psicóloga e Professora Soutora da UFMS Maria de Lourdes Jeffery Contini, a Assistente
Social e Diretora de Pós-Graduação da UEL Vera Suguihiro e o conselheiro tutelar representante da região nordeste Iran Vicente dos Santos compuseram a mesa de debates.
Vera Suguihiro ministrou o tema Tendências do Controle Social no Contexto dos
Direitos da Criança e do Adolescente e discutiu com os cursistas sobre o filme Má
Educação.
No dia 9 de outubro os cursistas de Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas,
Sidrolândia, Taquarussu, Três Lagoas e Terenos apresentaram seus relatórios sob avaliação da Doutora em Direitos Humanos e Professora da UFMS Ana Paula do Amaral; pelo
Psicólogo e Professor Mestre da UCG Joseleno Vieira dos Santos; e pelo conselheiro
tutelar representante da região Centro-Oeste Fábio Alves dos Santos.
O psicólogo Joseleno Vieira dos Santos apresentou o tema Redes de Proteção e
debateu com os conselheiros sobre o filme Flor de Pessegueiro, encerrando o nosso
último dia de curso.
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO
PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

A capacitação destinada ao Sistema de Informação para Infância e Adolescência (SIPIA) foi direcionada aos Conselheiros Tutelares como conteúdo adicional dos módulos. Ministrada por técnicos
da Secretaria de Trabalho e Assistência Social (SETAS)1, teve como
objetivo subsidiar a prática de utilização desse sistema nacional de
registro e tratamento de informação sobre as ações e políticas para
crianças e adolescentes em território nacional.
Atualmente, o SIPIA está dividido em quatro módulos2:
SIPIA I – promoção e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente;
SIPIA II – adolescente em conflito com a lei e as decorrentes
medidas socioeducativas a ele aplicadas;
SIPIA II Plus – estabelecimentos onde os adolescentes cumprem as medidas socioeducativas; e
SIPIA III – colocação familiar, na forma de adoção, seja por
pretendente nacional ou estrangeiro.
Os conselheiros tutelares receberam a capacitação específica
do SIPIA I que, além de ser sua ferramenta de trabalho, também é
um registro de informações que pode servir de mecanismo de elaboração de diagnóstico, a partir dos atendimentos que o Conselho realiza.

1

O treinamento foi
coordenado e
ministrado pelos
técnicos Gilberto
Souza Rodrigues e
Maria Salete
Venhofen.

2

Retirado do site:
http://
portal.mj.gov.br/sipia
em 27/7/2010.
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O curso se desenvolveu em duas etapas de 16 horas: o primeiro foi realizado em
outubro de 2008 e o segundo, em março de 2009. A primeira aconteceu no Centro de
Educação Profissional Ezequiel Ferreira nos dias 16 e 17 de outubro de 2008 e a segunda,
nos dias 20 e 21 de março de 2009 no Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), ambas as
etapas em Campo Grande-MS.
Essas etapas tiveram como público-alvo os conselheiros tutelares que estão devidamente matriculados no módulo presencial do curso e consistiu em uma aula prática com
microcomputadores sobre o SIPIA.
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5
Imagens e testemunhos

Buscando conhecer a experiência dos cursistas ao
longo do Curso de Capacitação de Conselheiros,
seis concluintes foram convidados para responder
livremente em um pequeno texto aspectos
relacionados a três questionamentos:
1. Que motivos o levaram a fazer a inscrição no
Curso de Capacitação de Conselheiros Tutelares e
Conselheiros Municipais e Estaduais dos Direitos
da Criança e do Adolescente?
2. Dentre as temáticas trabalhadas em todo o
curso, qual foi a que você mais gostou e por quê?
3. Em sua opinião, dentre todos os temas
abordados durante o curso, quais foram os que
mais colaboraram com o seu trabalho como
Conselheiro? Por quê?
Para ilustrar, algumas imagens retratam
momentos ao longo do período em que se
estenderam as atividades de capacitação.
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O motivo que me levou a fazer a inscrição no Curso de
Capacitação foi, no primeiro momento, o de ter um aprendizado
maior sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois, quando começamos a estudar os temas, criou-se um instinto mais profundo em defender as crianças e os adolescentes. Uma defesa segura sabendo fazer e como fazer. Diga-se de passagem, que comecei o
curso como Conselheiro Tutelar e quando acabou meu tempo fui
para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.
Dentre as temáticas trabalhadas em todo o curso, as que eu
mais gostei com certeza foram aquelas que falavam sobre o Sistema
de Garantia de Direitos. Ali eu pude ver e saber como é envolvente
todo o processo do sistema de garantia; ele existe, é perfeito, mas,
infelizmente, na maioria das cidades de nosso país, ele não é aplicado. As pessoas ficam inventando outras maneiras que às vezes é
contra a lei, só para dizer que estão fazendo algo. Na verdade, é só
aplicar o Sistema de Garantias/Proteção Integral que estará tudo
bem. Então, agora sabendo como funciona, eu posso e tenho base
para defender nossos jovens, crianças e adolescentes. Como diria
nosso professor Edson Seda: “Não se muda o Estatuto, e sim a
realidade de nossas crianças e adolescentes”.

A

B

Dentre todos os temas abordados durante o curso, os que
mais colaboraram com o meu trabalho como Conselheiro foram:
Proteção Jurídica Social, Sistema de Garantias de Direitos (Redes
de Proteção), Proteção Integral, Atribuições de Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direitos, Desenvolvimento Psicossocial da
Criança, Política de Atendimento e, principalmente, os Estudos de
Casos.
Ariuanã Fernando Silva de Pinho
Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Maracaju-MS
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Sou Assistente Social desde 2006. Minha primeira experiência profissional foi no Programa Sentinela em Cianorte-PR. Trabalhar com crianças e adolescentes nunca foi meu interesse, até no
momento em que me deparei com a primeira criança e vi em seus
olhos o seu reconhecimento pelo trabalho que fazíamos por ela e o
quanto ela dependia da nossa constante luta pela defesa de seus
direitos.

A

B

Desde então, outras experiências de trabalho com crianças
vieram e foi por meio da representatividade governamental pelo
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA), da cidade de São Gabriel do Oeste-MS, que fui indicada
como representante deste a participar do Curso de Capacitação de
Conselheiros Tutelares e Conselheiros Municipais e Estaduais dos
Direitos da Criança e do Adolescente, oferecido pela Escola de
Conselhos da UFMS.
Durante o curso, além de muitos amigos que fiz, muitas informações sobre os direitos da criança e do adolescente foram adquiridas. Não me lembro especialmente o que mais me marcou entre os
temas, mas possivelmente aprofundar os conhecimentos sobre o
ECA com a presença de Edson Seda e a oportunidade de socializar
com os demais participantes as angústias e os desafios na defesa
por políticas sociais que respondam às demandas das crianças e
dos adolescentes como cidadãos, seres humanos em desenvolvimento, foi o que ficou.
Hoje, já não sou mais conselheira de direitos, mas faço o meu
papel de socializar as informações por meio de capacitações e
participando com direito a voz no CMDCA. Além disso, utilizo os
conhecimentos adquiridos no curso, no dia a dia do meu trabalho,
nas participações nos espaços e defendendo os direitos humanos
da criança e do adolescente.
Francieli Piva Borsato
Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de São Gabriel do Oeste-MS

C
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O motivo principal que me levou a fazer a inscrição no Curso
de Capacitação de Conselheiro Tutelar e Conselheiro Estadual e
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi a necessidade de me qualificar e de me abastecer nesta incrível “máquina” de
capacitação que é a Escola de Conselhos, com o combustível da
integração, do profissionalismo e do compromisso com a causa,
que é garantir e assegurar, com absoluta prioridade, os direitos da
criança e do adolescente.
Dentre as temáticas trabalhadas em todo o curso, eu gostei
muito da oportunidade de conhecer com mais profundidade as
atribuições e competências do Conselho de Direitos e do Conselho
Tutelar. Esses conhecimentos me despertaram grande interesse com
relação a dois temas magníficos, que são: Programa Jovem Aprendiz e Medidas Socioeducativas. Tais temas também foram os que
mais colaboraram no meu desempenho prático, pois trabalho diretamente com eles. Hoje, como conselheira de direitos e como presidente de uma ONG, não me vejo apenas na obrigação de construir
políticas públicas ou sociais de atendimento, garantia e proteção
dos direitos da criança e do adolescente, mas também na condição
de elaborar essas políticas e reconhecer que ainda temos muito a
fazer para reduzir a vulnerabilidade social dos nossos jovens. Quando deixamos de agir com eficiência, negamos a eles o seu lugar na
sociedade, os abandonamos, deixando-os desamparados e entregues à marginalidade.
A Lei de Aprendizagem nº 10.097, além de proteger o jovem
aprendiz é, também, a maior ferramenta na prevenção e erradicação
do trabalho infantil. Mas precisamos urgente de métodos práticos
mais eficientes para atender nossos jovens, ou resgatar os que já
estão enquadrados nas medidas socioeducativas, elaborando e aplicando programas de aprendizagem mais acessíveis aos jovens com
escolaridade comprometida.

A

B

Todos os conselheiros que passam pela Escola de Conselhos
saem capacitados e qualificados para assumirem suas missões. Mas,
além de conselheiros, não podemos esquecer jamais que precisamos
também ser bons cristãos. Então, busquemos colocar em prática a
seguinte frase de Chico Xavier: “A Educação é a alma do amor. Uma
educação que passa pelo coração, especializa gente feliz”.
Laine Jacinto Queiroz Zuque
Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Três Lagoas-MS
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Quando fui convidada pela Escola de Conselhos da UFMS
para me inscrever no Curso de Capacitação de Conselheiros Tutelares e Conselheiros Municipais e Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente alguns motivos muito fortes me fizeram aceitar
esta nova oportunidade que surgia. Em primeiro lugar, foi que eu
estava atuando como presidente do CMDCA, e vi que poderia
obter mais conhecimentos e, assim, usar de todos os mecanismos
disponíveis de ações para proteção da criança e do adolescente.
Outro motivo é que também sou coordenadora do CREAS e que
este tem afinidades e interesses bem estreitos com o CMDCA e
Conselho Tutelar. Nesta perspectiva o curso viria a fortalecer ainda mais os laços de atuação nas políticas de atendimentos.
A

B

Dentre as temáticas trabalhadas em todo o curso eu gostei
muito de ter adquirido ousadia para cobrar e garantir que os setores
de serviços públicos competentes zelem pelo princípio da prioridade absoluta no atendimento com a criança e o adolescente.
Dentre os temas abordados durante o curso, a violência familiar e sexual teve uma expressão forte, porque o atendimento atinge a
toda a família. Para as crianças que precisam ter os seus direitos
garantidos é fundamental ter a Rede de Atendimento agregada com o
mesmo objetivo de promoção e defesa dos seus direitos. Esse momento se deu quando em Jardim tivemos 213 participantes recebendo o repasse das aulas – entre membros dos conselhos de direitos e
conselhos tutelares, profissionais das áreas de assistência social,
saúde e educação – com participação de profissionais liberais e donas de casa que tiveram a oportunidade de perceber a responsabilidade da ampla atenção ao público infantojuvenil.
Foi muito importante ter a Prefeitura Municipal de Jardim,
na pessoa do prefeito Evandro Antonio Bazzo, que proporcionou
todo o incentivo necessário e liberdade de atuação em todos os
segmentos de defesa da criança e do adolescente. Para somar aos
meus esforços, ainda pude contar com a minha equipe de trabalho
do CREAS e CMDCA que sempre se manteve disposta a contribuir. O professor Antonio Ângelo Motti e sua equipe da Escola de
Conselhos foram extremamente dedicados para informar e orientar
em todos os nossos passos no cumprimento das tarefas. Assim
ficou mais leve chegar com êxito ao final do curso.
Marisa Rita da Silva Zamora
Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Jardim-MS

C
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A

O convite para o curso chegou ao executivo com a intuito de
qualificar os conselheiros que estavam em mandato no município.
Assim, o CMDCA solicitou ao Conselho Tutelar que indicasse um
representante e este realizou uma reunião para definir quem seria o
representante, quando, por votação, fui escolhida para representálo.

B

O referido curso visou a desenvolver a qualificação das pessoas que compõem o Conselho de Direito e Tutelar de Sidrolândia
e demais participantes por meio de suporte técnico do Programa
Escola de Conselhos/UFMS, visando a propiciar-lhes a informação e formação necessárias para que tivessem acesso aos instrumentos legais e institucionais vigentes e assim executarem com
qualidade suas atribuições e competências.
Portanto, todos os temas abordados durante o período do
curso foram pertinentes na execução do nosso trabalho como conselheiro, visto que a informação é uma das mais importantes ferramentas para bem executarmos nossa função de defensores do direitos de crianças e adolescentes
Jisleine de Souza Garcia
Sidrolândia-MS
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O principal motivo que me levou a interessar pela Capacitação
da Escola de Conselhos foi o desejo de aprender mais sobre a área
que tanto gosto de atuar, e conforme sabemos, crianças e adolescentes não são mercadorias e, sim, importantes para a sociedade.

A

Na capacitação, aprendi muitas coisas ligadas a nossa atribuição, para desmistificar a prática de forma equivocada. Entendo que
nosso trabalho se assemelha a uma caixinha de surpresas, pois a
cada dia nos deparamos com situações que muitas vezes não condizem com a nossa atribuição, mas que devemos entender para
saber atuar ou encaminhar para os devidos locais. Nesta capacitação
pude aprender não somente a garantir direitos, mas, sobretudo,
zelar e lutar por essa garantia, aprendendo a lidar, amar, respeitar a
criança e o adolescente como cidadão de hoje e o adulto de amanhã.
Particularmente, todas as temáticas abordadas foram de muita importância, pois não foram cansativas nem massacrantes. A
cada módulo nos depararamos com profissionais altamente capacitados e com profundo arcabouço teórico e prático, que, certamente, colaborou com todos os alunos para melhor enriquecer a atuação cotidiana.
Como destaque cito a palestra da dra. Irandi sobre adolescentes em conflito com a lei. Sua explanação nos fez refletir para que
não pensemos de acordo com o senso comum e que ainda nos
igualemos com o pensamento em vigência, ao achar que o adolescente é “bandido”. Isso foi de grande valia para mim, pois, hoje, a
minha forma de olhar para esses adolescentes está fundamentada
no aprendizado tido com essa professora.

B

Sobre esse curso, posso enfatizar que hoje não sou a mesma
profissional depois do conhecimento que recebi, mas, a minha opinião, seriam necessárias reuniões periódicas para discutir sobre
nossas atribuições na prática contemporânea, pois, como um veículo necessita do combustível para funcionar, nós também necessitamos dessa sintonia de trabalho, e precisamos de aprendizado.
Elizeth Quintino de Oliveira Rodrigues
Conselheira Tutelar de Três Lagoas-MS
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Foto A - 1o módulo do Curso de Capacitação, realizado no auditório da Escola de Saúde Pública (28 a 31/7/2008).
Foto B - 1a Capacitação específica para Conselheiros Tutelares do MS sobre o Sistema de Informação para a
Infância (SIPIA) (15 e 16/10/2008).
Foto C - Estudos de Casos Jurídicos, conteúdo do 4º módulo do Curso de Capacitação, realizado na Missão
Salesiana Mato Grosso (6/7/2009).
Foto D - Plenária da Audiência Pública na Assembleia Legislativa intitulada “Palavra Aberta para os 19 anos do
Estatuto da Criança e do Adolescente - Prioridade Absoluta”, realizada no último dia do 4º módulo da
capacitação de Conselheiros (10/7/2009).
Foto E - Cursistas no 3º módulo do Curso de Capacitação, realizado na Missão Salesiana Mato Grosso
(4 a 8/5/2009).
Foto F - 1º módulo do Curso de Capacitação, realizado no auditório da Escola de Saúde Pública (28 a 31/7/2008).
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Foto A - 1a Capacitação específica para Conselheiros Tutelares do MS sobre o Sistema de Informação para a
Infância (15 e 16/10/2008).
Foto B - Graça Gadelha, ministrando um dos estudos de casos, conteúdo do 3º módulo do Curso de Capacitação,
realizado na Missão Salesiana Mato Grosso (4 a 8/5/2009).
Foto C - 1º módulo do Curso de Capacitação, realizado no auditório da Escola de Saúde Pública (28 a 31/7/2008).
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Foto A - Mesa de abertura do 1º Módulo do Curso de Capacitação, realizado no auditório da Escola de Saúde
Pública (28/7/2008).
Foto B - Estudos de Casos Jurídicos, conteúdo do 4º módulo do Curso de Capacitação, realizado na Missão
Salesiana Mato Grosso (6/7/2009).
Foto C - 1º módulo do Curso de Capacitação, realizado no auditório da Escola de Saúde Pública (28 a 31/7/2008).
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Foto A - Audiência Pública na Assembleia Legislativa intitulada “Palavra Aberta para os 19 anos do Estatuto da
Criança e do Adolescente - Prioridade Absoluta”, realizada no último dia do 4º módulo da capacitação
de Conselheiros (10/7/2009).
Foto B - 2º módulo do Curso de Capacitação, realizado na UCDB (1º a 5/12/2008).
Foto C - 1º módulo do Curso de Capacitação, realizado no auditório da Escola de Saúde Pública (28 a 31/7/2008).
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Foto A - 3º módulo do Curso de Capacitação, realizado na Missão Salesiana Mato Grosso (4 a 8/5/2009).
Foto B - 1a Capacitação específica para Conselheiros Tutelares de MS sobre o Sistema de Informação para a
Infância (15 e 16/10/2008).
Foto C - Estudos de Casos Jurídicos, conteúdo do 4º módulo do Curso de Capacitação, realizado na Missão
Salesiana Mato Grosso (6/7/2009).
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Foto A - Cursistas no 3º módulo do Curso de Capacitação, realizado na Missão Salesiana Mato Grosso
(4 a 8/5/2009).
Foto B - 1a Capacitação específica para Conselheiros Tutelares do MS sobre o Sistema de Informação para a
Infância (15 e 16/10/2008).
Foto C - Celso Ribeiro Luz, cursista de Paranhos-MS, no 3º módulo do Curso de Capacitação, realizado na
Missão Salesiana Mato Grosso (4 a 8/5/2009).
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Foto A - 2a Capacitação específica para Conselheiros Tutelares do MS sobre o Sistema de Informação para a
Infância - SIPIA (20 e 21/3/2009).
Foto B - 1º módulo do Curso de Capacitação, realizado no auditório da Escola de Saúde Pública (28 a 31/7/2008)
Foto C - Cursistas em uma das turmas de discussão dos estudos de caso sobre Redes de Atendimento e Proteção.
no 3º módulo do Curso de Capacitação, realizado na Missão Salesiana Mato Grosso (8/5/2009).
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6
Produção da formação a distância

Para a conclusão de curso na modalidade a
distância, foi requisitado a todos os cursistas
a elaboração de um trabalho.
Os Conselheiros Tutelares elaboraram um
perfil de todos os atendimentos realizados
em 2008, seguindo um roteiro previamente
elaborado por nossa equipe.
Os membros do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança fizeram um levantamento
e traçaram um perfil das ações que cada
política pública realiza no âmbito da criança
e do adolescente no seu município.
Uma pequena amostra selecionada de forma
aleatória, preservando a linguagem e as
opiniões expostas nos trabalhos, é
apresentada nas próximas páginas.
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Alcinópolis
PERFIL CMDCA

Alcinópolis possui políticas públicas na área de Saúde e
Assistência Social, todas com reuniões mensais e
eventualmente extraordinárias. Não há participação
efetiva de órgãos não governamentais e em relação à
saúde, os usuários são servidores públicos municipais.
Não existe convite para participação da comunidade e
de outras entidades. As políticas públicas presentes
no município atuam principalmente no combate à
erradicação do trabalho infantojuvenil, bem como apoio
às famílias. Os profissionais do Centro de Referência no
Atendimento Social (CRAS) realizam atendimento às
famílias. O município desenvolve o Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). As demais
políticas são: O Projeto “Sonho Construído”, pelo qual
o poder público municipal constrói casas de alvenaria
onde existiam casas de “pau a pique”, e o Pró-Jovem.
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A análise dos dados do Conselho Tutelar demonstrou que não há uma idade
padrão para o cadastramento de uma criança ou um adolescente, sendo
cadastro realizado desde 0 a 17 anos e 11 meses e 29 dias ,conforme a
gravidade do acontecimento. Foi identificado um maior número de cadastros
referentes ao sexo masculino, representando 54% atendimentos. Sobre o
critério de raça ou etnia foi assinalado um maior número de atendimentos
entre crianças pardas, representado 65,29% dos atendimentos, sendo etnias
ou raças brancas e negra , respectivamente, 25,61% e 6,10%. Sobre a
estrutura familiar, 60% dos atendimentos ocorrem em lares onde os pais são
separados. Dentro desse dado acima citado pode se observar que a maioria
dos adolescentes atendidos, 37%, moram com as mães e que 60% dessas
famílias atendidas vivem com renda inferior a um salário mínimo. O conselho
na maior parte dos seus atendimentos encaminha as crianças e adolescentes
para acompanhamento temporário, 46.99%, ou tratamento psicológico em
regime ambulatorial ou hospitalar, 39.7%. O diagnóstico apresentado
demonstrou que maior número de violadores fazem parte do convívio familiar
das crianças e dos adolescentes. Outro fato é que as crianças e os
adolescentes permanecem em lugares inadequados, como bares e
lanchonetes, e há um alto índice de evasão escolar.
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Cassilândia
PERFIL CMDCA

As políticas públicas presentes no município de
Cassilândia atuam principalmente no combate à violência
e às drogas, bem como na erradicação do trabalho
infantojuvenil. Desenvolvida pela Secretaria Municipal de
Saúde em parceria com a comunidade, o projeto de
combate à violência é realizado com recursos do Fundo
Nacional da Saúde. Verifica-se também a existência do
Programa Educacional de Resistência às Drogas e
Violência desenvolvido pela Secretaria de Educação com
as Secretarias de Estado e Segurança Pública, a fim de
erradicar a violência e o uso de drogas entre as crianças
e os adolescentes do município. Outras políticas públicas
desenvolvidas em Cassilândia são: O Projeto Social
“AMIGÃO” e a Jornada Ampliada do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), que atendem,
respectivamente, 380 e 169 crianças e adolescentes.
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Durante o ano de 2008, o Conselho Tutelar de Cassilândia atendeu
um total de 467 fatos, sendo 47% destes do sexo feminino. Os
atendimentos mais evidentes circulam em torno dos serviços
educacionais: vagas, evasão e indisciplina escolar, infrequência e
violência. No que tange à atuação, as medidas executadas foram
efetivação de matrículas, acompanhamento de frequência
obrigatória, e aos pais e responsáveis, advertência, audiências e
relatos escritos. Outros atendimentos realizados dizem respeito ao
Direito da Convivência Familiar. Em consequência da
irresponsabilidade e a negligência dos pais e responsáveis, foram
registrados atendimentos nas categorias de Inadequação do Convívio
Familiar e Ausência do Convívio Social, e os casos mais comuns são
maus-tratos, conflitos, abandono, fuga, rejeição pelos pais e outros.
Para os cursistas, a maioria dos atendimentos obteve êxito, contudo
outros casos não atingiram resultados tão positivos, o que os
conselheiros atribuem à negligência dos pais e responsáveis dos
menores e também a falta de políticas públicas contínuas que
assegurem os direitos ameaçados ou violados.
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Glória de Dourados
PERFIL CMDCA

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
reúne-se uma vez por mês para a discussão de assuntos,
como foi elaborado um plano de enfrentamento à
violência e exploração de crianças e adolescentes, com a
Prefeitura Municipal, o Conselho Tutelar, a Polícia Civil e
Militar por meio de ações de panfletagem, passeata e
palestras nas escolas municipais e estaduais do
município. O objetivo da palestra é conscientizar e
preparar os profissionais da área a ficarem mais atentos
aos sinais de violência que uma criança pode apresentar
e que, às vezes, passam despercebidos. Elaborado diante
da necessidade de criar novas políticas públicas de
caráter participativo para diminuir, se não, acabar com a
cultura do silêncio.
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O Conselho Tutelar trabalha na perspectiva dos diversos planos
nacionais, realizando uma série de procedimentos, nos quais a
criança ou adolescente vítimas de abuso passam por um exame
médico local e em seguida são encaminhados pela Delegacia de
Polícia Civil para perícia. Quando há comprovação do abuso, o
caso é encaminhado à Promotoria de Justiça e em seguida
decretada a internação provisória para o infrator. O Plano
Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) garante a
permanência da criança na escola, e tem como objetivo atender
120 crianças e adolescentes, oferecendo reforço escolar,
alimentação, atividades culturais, a fim de extinguir o trabalho
infantil. A Secretaria Municipal de Promoção Social busca
garantir a permanência da criança na escola. O CRAS do
município, por meio do Plano Nacional de Assistência Familiar
(PAIF), tem como objetivo prevenir situações de risco com o
desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e do
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
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Itaquiraí
PERFIL CMDCA

As ações em desenvolvimento e a serem desenvolvidas
constam do Plano Municipal de Educação (PME) 2008 e
do Plano de Ações Articuladas (PAR) no período de
2008-2011, elaborado em parceria com o MEC, o Plano
Estratégico elaborado em estudo no Governo Municipal.
No PAR são apresentadas todas as necessidades de uma
estrutura pedagógica, alinhado ao PME, e são
organizadas por pessoas ligadas à educação e
monitorados pelo MEC. Quanto às Políticas Públicas de
Assistência Social, temos a Unidade de Execução
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS):
ASEMA, Benefícios Eventuais, CRAS PAIF, Programa
de Fortalecimento à Família, Pró-Jovem, PAGE,
Brinquedoteca, PETI, Sentinela, Serviço de
Especializados de Apoio, Orientação e Acompanhamento
Individuais e a Famílias com um ou mais de seus
Membros em Situação de Ameaça ou Violação de
Direitos, Casa Abrigo e Família Acolhedora.
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O município de Itaquiraí-MS, desenvolveu um estudo de caso
específico sobre uma violação recorrente. O caso versa sobre
adolescente com dependência química envolvendo atos
infracionais. Pelos vários autos de infração do adolescente, que
passou pelo Poder Público até chegar à Rede de Proteção foi
conseguido uma vaga de internação em um Centro de
Recuperação de Campo Grande-MS, onde ficou por quase um
mês, mas como ele se envolveu em uma briga com outros
internos foi expulso desse lugar. Até a presente data, o
adolescente está na casa da família sendo acompanhado pela
Assistência Social e pelo Conselho Tutelar. A Promotora de
Justiça está sempre ouvindo o adolescente e sua família e nos
dando orientação, e pediu para aguardar 30 dias da saída do
adolescente da clínica, para pedir novamente sua internação.
Até a presente data, o adolescente não usou drogas nem
cometeu ato infracional. Desta forma, estamos fazendo de tudo
para ajudá-lo, pois já temos um projeto para isso, na sua
ressocialização, assim que terminar o seu novo tratamento.

198

Série Programa
ESCOLA DE CONSELHOS

Paranhos
PERFIL CMDCA

O município de Paranhos-MS, busca atender de forma gradativa as crianças e os
adolescentes por meio de algumas políticas públicas nos seus diversos setores,
por exemplo, na área de Educação e Cultura, com projetos voltados para o aprendizado musical, reforço escolar, onde são atendidos aproximadamente 120 crianças e adolescentes, entre outros projetos, como também na área de esporte, na
qual o município totaliza 100 crianças participantes. Há ações do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no setor de assistência social para o atendimento de crianças e adolescentes com 50 atendimentos ao mês. Também possui atendimento socioassistencial. O Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS), de atendimentos à vítima de violência, tem como objetivo prevenir o agravamento dos riscos e oferecer apoio psicossocial à vítima de
violência e sua família (atende mais ou menos 30 casos por mês). Nas medidas
socioculturais Prestação de serviço à comunidade/Liberdade Assistida (PSC/LA),
a capacidade de atendimento é de cinco por mês e tem como objetivo o trabalho
de conscientização sobre os atos praticados pelos adolescentes.A Defesa de Direitos tem a capacidade de 50 atendimentos ao mês, com orientação às famílias e
aos indivíduos sobre seu direito. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI) atende diariamente a 374 crianças e adolescentes.
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Na verificação dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar,
em 2008, a pesquisa apresenta que a maioria dos problemas de
violação dos direitos da criança e do adolescente ocorre em
famílias desestruturadas de baixa renda, dentre as quais 37%
recebem algum tipo de beneficio social. Os casos de crianças
e adolescentes que têm seus direitos violados são de
aproximadamente 33, com idade entre 0 e 12 anos e 34 de
adolescentes com idade entre 12 e 18 anos. Pelos
levantamentos estatísticos constata-se que há defasagem dos
autores em relação à escolaridade e quase a totalidade dos
casos de violação de direitos ocorre entre alunos do ensino
fundamental, que estão em séries incompatíveis com suas
idades. Quase a totalidade dos registros de violação de direitos
de crianças e adolescentes ocorre na família, com destaque
para os casos de abandono por pais ou responsáveis.
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Três Lagoas
PERFIL CMDCA

As Políticas Públicas Sociais disponíveis em Três Lagoas,
pesquisadas pelos membros do CMDCA, estão na área da Saúde
com Clínica da Mulher; Serviços de Oncologia com Casas de
Apoio; Programa Qualidade de Vida; Programa de Saúde
Mental; dentre outros. Educação: PROINFANTIL para os
professores e atendentes dos Centros de Educação Infantil;
Programas Desenvolvidos na Educação para Crianças e
Adolescentes em parceria com o DETRAN-MS; Projeto
Alimentos e Hortas nas Escolas. As demais políticas estão
desenvolvidas nas áreas de Habitação; Meio Ambiente; Trânsito;
Assistência Social, Cidadania e Trabalho; Secretaria de
Juventude, Esporte e Lazer; Políticas Sociais. As conselheiras
relatam que as Políticas Públicas e Sociais pesquisadas
trouxeram resultados positivos e as perspectivas são de que a
cada dia se possa reduzir cada vez mais as desigualdades sociais
ainda existentes, proporcionando a todos os cidadãos do presente
e adultos do futuro uma real inclusão social.
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O trabalho foi realizado pelos Conselheiros Tutelares em
parceria com acadêmicos do curso de Direito da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Está
sustentado em temas como criminalidade e abuso sexual,
como resultados da pesquisa feita nos dados do SIPIA. A
equipe realizou entrevistas com instituições locais, como
Polícia Militar, Poço Jacó, Comunidade Reeducativa São
Francisco de Assis, CRAS, CREAS, no intuito de analisar
os resultados obtidos no sistema de informação. Foram
feitas visitas a escolas, batalhão da PM, Assistência
Social, Fórum, CREAS e a trabalhos sociais
desenvolvidos pela Prefeitura. Os resultados obtidos
foram a identificação de uma dificuldade de articulação
da rede por causa da burocracia e a necessidade de se
trabalhar com a família.
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Guia Lopes da Laguna
PERFIL CT

Na análise dos conselheiros tutelares, os fatos atendidos, em 2008, foram,
na maioria, do sexo masculino, faixa etária de dez anos, e o violador, da
própria família, famílias estas que se encontram sem nenhuma estrutura e
em situação de pobreza. No período em questão, o direito mais violado foi
o da convivência familiar e comunitária; violência física e psicológica foram
as mais usadas pelos pais dessas crianças. Apesar de todo o trabalho e
todas as medidas cabíveis aplicadas, nota-se que os conselheiros precisam
se capacitar melhor, para estar trabalhando com o SIPIA, que muitas vezes
não é usado por eles por falta de conhecimento. O município necessita
também de ajuda, como mais programas e profissionais capacitados para
ajudar essas famílias. Os únicos programas existentes são a Banda e o
PETI, limitados a uma faixa etária de dez anos. Uma observação foi que a
maioria das famílias não quer ser ajudada e a falta de interesse da própria
família em procurar ajuda ou seguir os procedimentos é evidente.
A meta é que, nos próximos anos, o município esteja mais preparado e
capacitado para trabalhar em prol das crianças e dos adolescentes,
para que essas violações sejam amenizadas.
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PERFIL CT

O Conselho tutelar de Sete Quedas, em 2008, atendeu
crianças e adolescentes do sexo masculino e feminino
segundo o Sistema de Informação para a Infância e a
Adolescência (SIPIA). Os atendimentos de crianças e
adolescentes foram, em sua maioria, entre 14 e 15
anos, para ambos os sexos. Dos atendimentos de 0 a
17 anos de idade, 19 deles nunca frequentaram uma
escola e 135 delas estão matriculadas. Quanto à
estrutura familiar, a maioria dos atendimentos foi
direcionada a crianças e adolescentes de famílias com
renda inferior a um salário mínimo, participantes de
diferentes programas sociais.
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Conclusão

Formação de Conselheiros: o desafio continua
Capacitar conselheiros é uma das principais ações do Programa Escola de
Conselhos, e é também aquela que o tem caracterizado. Encerrar mais um
curso sem perder de vista que a proteção à cidadania de crianças e adolescentes é um processo de constante construção coletiva. Este encerramento é o
início de um novo processo, aos cursistas compete colocar em prática os conteúdos recebidos no intuito da efetivação dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes, e à Escola de Conselhos compete continuar a desenvolver novas ações para que o aprendizado seja constante. No intuito de fortalecer essa
ação, em 2010, a Escola de Conselhos iniciou uma atividade complementar
prestando assessoria técnica gratuita a 12 Conselhos Tutelares e Conselhos
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente no que se refere às
especificidades do trabalho.
Dando continuidade às suas atividades e por causa da grande repercussão e do sucesso obtido nos projetos anteriores, a Escola de Conselhos, com
interveniência da FAPEC, apresentou o projeto “Implementação das Ações de
Formação de Conselheiros Tutelares e de Direitos de Crianças e Adolescentes da Escola de Conselhos de Mato Grosso do Sul” à SDH/PR.
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Dessa forma, propõe-se dar continuidade aos compromissos já assumidos na promoção dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, promovendo a ampliação da
carga de ações de capacitação dos Conselheiros Municipais e Tutelares, visando a propiciar aos novos e antigos conselheiros, a oportunidade de acesso à informação e à
formação necessária, assim como dar prosseguimento às atividades de assessoramento
técnico, o qual a Escola de Conselhos de Mato Grosso do Sul sempre se comprometeu
em realizar.
O objetivo será desenvolver a qualificação das pessoas que compõem os Conselhos
de Direitos e Tutelares, para propiciar-lhes a informação e a formação necessárias, para
que tenham acesso aos instrumentos legais e institucionais vigentes e assim executarem
com qualidade suas atribuições e competências.
O público-alvo são os Conselheiros Tutelares, Conselheiros Municipais dos Direitos
da Criança e do Adolescente de 78 municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, bem
como os Conselheiros Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O projeto está estruturado em fases que contemplam etapas, e a FASE I, com duas
etapas – primeira etapa: capacitação presencial para três turmas de 50 novos Conselheiros Tutelares eleitos em 2009, com temáticas específicas ao seu trabalho do dia a dia;
segunda etapa: repasse à distância das informações obtidas durante a primeira etapa.
Cada conselheiro inscrito no curso de formação presencial deverá inscrever, no mínimo,
mais dois conselheiros para receber o repasse.
A FASE II também está partilhada em duas etapas – primeira etapa: capacitação
presencial dividida em quatro módulos de 16 horas-aula, com participação de 260
Conselheiros, sendo 100 Conselheiros Tutelares participantes da primeira etapa da
FASE I e mais 160 Conselheiros de Direitos da Criança e do Adolescente; segunda
etapa: repasse à distância das informações obtidas durante a primeira etapa da FASE
II, na qual cada Conselheiro de Direitos inscrito no curso de formação presencial
deverá inscrever, no mínimo, mais dois conselheiros para receber o repasse. E os
Conselheiros Tutelares farão o repasse para os mesmos conselheiros que receberam o repasse da FASE I.

CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS
Retratos de uma experiência em MS

Todos os cursistas deverão obrigatoriamente desenvolver um relatório do Perfil dos atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar em 2009, bem como análise
das políticas públicas voltadas à área da criança e do adolescente em seus respectivos municípios. Os cursistas matriculados na Capacitação presencial serão
os tutores dos alunos no módulo a distância. Esta tutoria consistirá na elaboração
da pesquisa e dos relatórios com alunos da capacitação a distância. Os relatórios deverão ser apresentados pelo tutores no final do curso em um evento destinado à apresentação do mesmo.
Permanece ainda o compromisso de oferecer assessoria técnica permanente a distância por meio eletrônico direcionada a todos os Conselhos Municipais e Tutelares, para
que tenham acesso aos instrumentos legais e institucionais vigentes e assim executarem
com efetiva qualidade suas atribuições e competências.
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