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Apresentação: 
por conselhos de direitos e conselhos  

tutelares fortalecidos

 
Os 42 anos de história da Associação de Apoio à 

Criança e ao Adolescente – Amencar são marcados pelo 
desenvolvimento de estratégias visando a defesa, promoção 
e proteção dos direitos humanos, em especial os de crianças 
e adolescentes. 

Esses objetivos têm sido buscados por meio de arti-
culações em rede, capacitações e assessorias, bem como 
controle social. Com esse viés, a Amencar já realizou em 
sua trajetória inúmeros projetos com parcerias privadas e 
públicas.

O último projeto com esse escopo assumido pela 
Amencar no ano de 2017, e cuja execução se iniciou no 
ano de 2018, chega à conclusão com este volume. Trata-se 
do Projeto “Pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do 
fortalecimento de Conselhos Municipais de Direitos da Crian-
ça e do Adolescente, Fundos para a Infância e a Adolescência e 
Conselhos Tutelares no RS”, resultante do edital 02/2016 do 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente – Cedica (parceria FPE n° 1821/2017).

Tomando por base a subdivisão do Rio Grande do Sul 
em nove Regiões Funcionais (RFs), o projeto propôs a re-
alização de pesquisa de campo nos 497 municípios do RS, 
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visando levantar dados sobre constituição e funcionamen-
to dos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCAs), dos Conselhos Tutelares (CTs) e 
do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) em todos esses 
municípios, oferecendo simultaneamente assessoria e capa-
citação, com o objetivo de orientar e fortalecer os mesmos 
diante dos desafios que se apresentassem.

Como resultado dessa pesquisa e assessoria, o projeto 
propunha a sistematização dos dados coletados e a elabora-
ção de um diagnóstico por Região Funcional, a respeito do 
funcionamento dos Conselhos Municipais de Direitos da 
Criança e do Adolescente, dos Conselhos Tutelares e dos 
Fundos. Esse diagnóstico, feito a partir dos dados coletados 
e sistematizados nas RFs foi, por sua vez, socializado com 
as respectivas RFs por meio de nove Seminários Regionais, 
sinalizando potencialidades, desafios e possíveis encami-
nhamentos. Ao final, os dados referentes às nove RFs foram 
sistematizados em um diagnóstico estadual e apresentados 
em um seminário final, versando sobre os resultados do 
projeto e reunindo representantes das nove RFs. O projeto 
propunha ainda, que, na outra ponta, os referidos diagnós-
ticos fossem compartilhados com o Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – Cedica, visando a 
informação e a reflexão da instância promotora da pesquisa.

Assim, dentro da linha de ação histórica da Amencar, o 
projeto em questão, em última análise, visou fortalecer por 
meio de ações de mapeamento, assessoramento e capacita-
ção, os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do 
Adolescente, os Fundos e os Conselhos Tutelares em todo 
o estado do Rio Grande do Sul. A expectativa em relação à 
essa ação era e continua sendo de forte incidência na poten-
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cialização das políticas públicas voltadas para o segmento 
de crianças e adolescentes no RS, especialmente no que se 
refere à garantia de direitos e à redução de todas as formas 
de violência.

A Amencar, enfrentando uma série de dificuldades in-
ternas e externas,  viu a realização do projeto se estender 
muito além do prazo inicialmente previsto para sua finali-
zação, logrando, assim chegar a termo somente no mês de 
maio de 2021.

No entanto, essa extensão do prazo não diminuiu a im-
portância dos dados coletados e dos diagnósticos efetuados.

Na fase de coleta de dados in loco foram visitados 403 
municípios e realizadas entrevistas com os conselheiros de 
direitos e os conselheiros tutelares de cada localidade, num 
percurso de milhares de quilômetros rodados por rotas pre-
viamente estabelecidas. Com a irrupção da pandemia de 
coronavírus, no início de 2020, foi necessário readequar o 
questionário da pesquisa aplicado presencialmente para o 
formato de formulário on-line. Os conselheiros dos municí-
pios restantes foram entrevistados por telefone mediante o 
uso dos aplicativos de comunicação disponíveis nas respec-
tivas localidades. Foram realizadas, ao todo, 511 entrevistas 
sobre os CTs em 487 municípios, 474 entrevistas sobre os 
CMDCAs e 327 entrevistas sobre o FIA (dentre os 426 
FIAs abordados, sendo que em 99 municípios não existia 
FIA ou não estava ativo), sendo que participaram das en-
trevistas um total de 733 conselheiros de direitos e 1.657 
conselheiros tutelares. O mapa abaixo demonstra a distri-
buição deste trabalho pelas respectivas Regiões Funcionais 
do estado.
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Mapa 1A: Número de municípios incluídos na pesquisa, por 
Região Funcional.  

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021. Mapa elabo-
rado por Tamara Silveira.

Concomitantemente à coleta de dados e na medida 
em que as entrevistas ensejaram esse processo, ofereceu-se 
aos CMDCAs e CTs capacitação e assessoramento sobre 
todos os assuntos atinentes ao funcionamento apropriado 
desses conselhos, sugerindo encaminhamentos e deixando 
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em perspectiva a necessidade de um processo formativo 
mais intenso no futuro, pois, praticamente em toda parte, 
assessoras e assessores incumbidos das entrevistas se depa-
raram com dúvidas e indefinições frequentes a respeito de 
questões básicas do status de um Conselho Tutelar e de um 
Conselho de Direitos. 

Na medida em que os diagnósticos das RFs eram pro-
duzidos com base nos dados coletados em entrevista com 
essa finalidade, passou-se à devolução e socialização des-
ses resultados para as respectivas RFs. Com esse propósito, 
foram realizados nove seminários regionais, um em cada 
RF, tratando dos resultados obtidos pela pesquisa. Além 
disso, visando à capacitação dos conselheiros de direitos e 
dos conselheiros tutelares, foram realizados mais nove se-
minários, um em cada RF, tratando do Sistema de Garantia 
de Direitos como tema fundamental e imprescindível para 
a formação de conselheiros de direitos e tutelares e para o 
fortalecimento dos respectivos conselhos1.

A conclusão do projeto se dá com a realização do Se-
minário Estadual e a publicação dos relatórios parciais das 
nove RFs e do relatório estadual sintetizado a partir dos 
nove relatórios regionais, bem como a publicação deste 
livro, contendo reflexões e sistematizações sobre aspectos 

1 Agradecemos a participação dos seguintes palestrantes nos seminários regionais: 
Afonso Armando Konzen (Procurador de Justiça aposentado do Ministério Público 
do RS), Cristine Kuss (assistente social do Hospital de Pronto Socorro de Porto Ale-
gre/RS, (Secretaria Municipal de Saúde), Gabriel Grabowski (professor e pesquisador 
da Universidade Feevale e do Instituto Porto Alegre - IPA e membro do Conselho 
Estadual de Educação), Ivonete Carvalho (Comissária de Polícia do Departamento 
de Proteção aos Grupos Vulneráveis da Polícia Civil/RS), Partinobre Brito (psicólogo 
do CRAS de Sapucaia do Sul/RS), Rosangela Corrêa da Rosa (Promotora de Justiça 
Regional de Educação - Santa Maria/RS) e Wilson Abascal Pastorini (advogado, ex-
-Secretário Municipal de Direitos Humanos em Porto Alegre).
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importantes que se destacaram na elaboração dos dados 
da pesquisa, tais como: o perfil das pessoas implicadas no 
processo de defesa de direitos de crianças e adolescentes 
como conselheiros e conselheiras, a estrutura dos conselhos, 
o controle social democrático, o atendimento aos direitos 
de crianças e adolescentes, o direito de manifestação de 
crianças e adolescentes nos municípios. Além disso, aponta 
alguns encaminhamentos e desafios para o futuro. 

Para além do momento presente essa pesquisa, inédi-
ta por seu enfoque e sua abrangência, coloca à disposição 
tanto de entes públicos quanto de instituições de pesquisa 
e agentes privados, uma quantidade enorme de dados ainda 
a serem ponderados e avaliados com toda a profundidade. 
Disponibiliza-se, assim, um filão de dados obtidos em pri-
meira mão nos próprios locais em que os processos aconte-
cem, a serem esmiuçados em seu significado para proveito 
daqueles que seguem engajados na luta pela consolidação 
do Sistema de Garantia de Direitos, em meio a um tempo 
propenso ao desmantelamento dos direitos adquiridos.

Conselho Diretor da Amencar



15

Do tempo da espera, 
das expectativas, do papel 

do controle social1

 

Lúcia Flesch2

Marta Nileni Alves Gomes3

A Constituição Federal de 1988 inaugurou a soberania 
do povo na tomada de decisões. Com isso, abriu espaço para 
mecanismos de controle das ações governamentais – nos 
três níveis da federação, como os conselhos de políticas se-
toriais e de segmentos populacionais. Nessa mesma pers-
pectiva, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 
em 1990, sob o princípio da absoluta prioridade e da Dou-
trina de Proteção Integral, estabeleceu os conselhos de di-
reitos da criança e do adolescente como diretriz da política 
de atendimento.

Assim, o controle social, por meio desses conselhos, em 
âmbito municipal, estadual e federal, surge como resposta 
à necessidade da criação de uma agenda específica na pro-
moção, proteção e defesa dos direitos da infância e adoles-
cência, da mesma forma em que abre possibilidades para o 
monitoramento das ações governamentais, atuando na via 

1 Registro Institucional – Livro | Parceria FPE 1821/2017.
2 Presidente do Cedica/RS Gestão 2017-2021.
3 Presidente do Cedica/RS Gestão 2015-2017.
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da efetivação e da garantia dos direitos a esse segmento po-
pulacional.

O ECA configurou o Sistema de Garantia dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente – SGDCA, que mais tarde 
foi parametrizado pela Resolução n° 113/2006 do Conse-
lho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– Conanda. O SGDCA visa a um conjunto integrado e 
articulado de ações entre as instituições e poderes – execu-
tivo, legislativo e judiciário e seus atores, assim como com 
instituições privadas, como as organizações da sociedade 
civil e a sociedade em geral, para a efetivação das políticas 
públicas destinadas a crianças e adolescentes.

É no arcabouço desse sistema que está localizado o 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente do Rio Grande do Sul – Cedica/RS, órgão público 
normativo, deliberativo e controlador das políticas e das 
ações do Estado voltadas para a infância e adolescência. 
Compete ao Conselho, entre outras atribuições, formular, 
acompanhar e controlar a política estadual de atendimento 
aos direitos da criança e do adolescente, definir prioridades, 
editar normas gerais e monitorar as ações de execução des-
sas diretrizes.

No cumprimento de suas atribuições, o Conselho, se-
guindo as diretrizes nacionais do Conanda, emitiu a Resolu-
ção n° 152/2016, formalizando a delegação de competências 
para discussão, elaboração, acompanhamento e deliberação 
do Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do 
Adolescente do Rio Grande do Sul (PDDHCA). Tal re-
solução subsidiou o Decreto Estadual n° 53.139/2016, que 
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instituiu a Comissão Intersetorial, responsável pela elabo-
ração do documento.

A formulação e implantação do PDDHCA RS foi ini-
ciativa pioneira em nosso estado, o que sinaliza um avanço 
para as políticas voltadas para a infância e adolescência. O 
Plano é um documento que representa a consolidação de 
uma política intersetorial de longo prazo, na qual o eixo 
central são os direitos humanos de crianças e de adolescen-
tes. É um documento que possui a finalidade de subsidiar a 
implementação de políticas públicas que efetivamente ga-
rantam os direitos humanos de crianças e adolescentes no 
que se refere à melhoria da qualidade de vida dessa popula-
ção para o período entre 2018 a 2028.

O Cedica/RS, ciente de que, para a formulação do 
PDDHCA RS, seria necessário um diagnóstico da situação 
das crianças e dos adolescentes em nosso estado, precisava 
conhecer as reais condições dos Conselhos de Direitos, dos 
Conselhos Tutelares e dos Fundos para Infância e Adoles-
cência (FIA) nos municípios gaúchos. Como iniciativa, o 
Conselho, com a parceria da Coordenadoria de Políticas 
para a Criança e o Adolescente do Departamento de Di-
reitos Humanos e Cidadania, da então Secretaria da Justiça 
e do Direitos Humanos, abriu o Edital n° 02/2016 FECA. 
O objetivo do edital era a seleção e financiamento de um 
projeto com foco no fortalecimento dos Conselhos Muni-
cipais de Direitos da Criança e do Adolescente e Conselhos 
Tutelares do Rio Grande do Sul, a fim de possibilitar nos 
497 municípios do RS ações de mapeamento das informa-
ções, assessoramento para elaboração dos planos munici-
pais DDHCA e fortalecimento dos conselhos, bem como 
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formação no âmbito do Sistema de Garantia dos Direitos 
de forma regionalizada.

Foi nesse contexto que se iniciou o projeto “Pesquisa, 
assessoramento e Capacitação em vista do fortalecimento de 
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente 
e Conselhos Tutelares no RS”, executado pela Associação de 
Apoio à Criança e ao Adolescente – Amencar.

A dimensão geográfica do nosso estado foi só o pri-
meiro desafio a ser vencido para realização do plano de 
trabalho. A complexidade das ações e a própria realidade 
encontrada nos municípios fizeram com que o projeto se 
estendesse no tempo de diferentes gestões do Cedica/RS e 
da própria Amencar. Da mesma forma, o projeto transitou 
entre diferentes gestões dos conselhos de direitos e tutela-
res, e entre diferentes cenários sociopolíticos considerando 
as mudanças de gestão pública na esfera nacional, estadual 
e municipal.

Contudo, no ano de 2020, a pandemia provocada pelo 
novo coronavírus exigiu reconsideração de prazos, criativi-
dade e mudanças de metodologia. Foram viabilizadas en-
trevistas, assessoria e seminários de forma virtual, até che-
garmos ao presente momento, onde a organização e análise 
dos dados coletados nas nove Regiões Funcionais são en-
tregues por meio da produção e publicação deste livro.

Por fim, esperamos, com o produto desse trabalho, 
demandar às atuais e futuras gestões públicas estaduais e 
municipais: a adequação de metodologias e mecanismos de 
planejamento, a implementação efetiva do monitoramento 
e avaliação das políticas públicas para infância e adolescên-
cia, o investimento em serviços, programas e projetos a par-
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tir dos dados registrados, bem como a promoção de política 
de formação para os operadores do Sistema de Garantia 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sobretudo, es-
peramos o efetivo cumprimento do disposto no artigo 4° do 
ECA, quanto à preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas e na destinação privilegiada de recursos 
públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude.

Tudo isso, para a consolidação de ações e estratégias 
intersetoriais com foco na garantia da proteção integral dos 
direitos humanos das crianças e adolescentes gaúchos.
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Fortalecendo laços pelo direito de  
crianças e adolescentes: 

os impactos de um projeto de pesquisa,  
assessoramento e capacitação de conselhos  
tutelares, conselhos e fundos municipais  

dos direitos da criança e do  
adolescente na proteção integral

Em tempos de luta e resistência pelos Direitos Huma-
nos, especialmente os de crianças e adolescentes, é impor-
tante lembrar que o Brasil é reconhecido internacionalmen-
te como precursor da pauta da proteção à infância por ter 
incorporado à Constituição Federal de 1988, em seu artigo 
227, os princípios fundantes da Doutrina da Proteção Inte-
gral, rompendo com a Doutrina da Situação Irregular pre-
sente no Código de Menores antes mesmo da Convenção 
das Nações Unidas de Direitos da Criança.1 Nesse mesmo 
fluxo, provocado por importantes mobilizações sociais que 
marcaram a história da sociedade civil e de movimentos so-
ciais, constituiu-se o Estatuto da Criança e do Adolescente 
– ECA, em 1990. 

A garantia dos direitos de crianças e adolescentes após 
a superação da justiça de menores deixa de ser “um pro-

1 SARAIVA, J. B. C. Adolescente em conflito com a lei. Da indiferença à proteção 
integral. Uma abordagem sobre a responsabilidade juvenil. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2013. 
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blema de Juiz”2 e passa a exigir a ação do Poder Público 
enquanto provedor dos direitos constitucionalmente asse-
gurados, estabelecendo responsabilidades divididas entre as 
diferentes instâncias, especialmente o Conselho Tutelar e o 
Juizado da Infância e da Juventude. Dessa forma, a cons-
tituição de um efetivo Sistema de Garantia de Direitos 
pressupõe a correta compreensão, conhecimento e domí-
nio de instrumentos, fluxos e técnicas apropriadas para não 
incorrer em violações de direitos. Sem a compreensão da 
atribuição de cada um(a) dos(as) atores(as) do Sistema de 
Garantia de Direitos e a correta percepção do que compete 
a cada esfera, o risco é de desencontro das verificações, dos 
encaminhamentos, das providências.3

Considerando historicamente o processo de democra-
tização brasileiro e os impactos neoliberais da década de 
1990, sabe-se que as mudanças previstas a partir da supe-
ração do Código de Menores e a instauração de políticas 
públicas de Proteção Integral ainda carecem de aperfei-
çoamento e garantias. De igual forma, a mudança cultural 
quanto à concepção do Sistema de Proteção Integral ain-
da exige ser mais bem incorporada aos atendimentos, pois 
muitas conquistas que constituíram o Estatuto da Criança 
e do Adolescente e o Sistema de Garantia de Direitos mo- 
dificaram nossa linguagem, mas não propriamente nossas 
práticas enquanto Sistema de Proteção.4

Assim, a superação de um legado como o do Código de 
Menores exige uma mudança de compreensão e concepção 

2 KONZEN, A. A. Fundamentos do sistema de proteção da criança e adolescente. 
Revista do Ministério Público do RS. Porto Alegre, n. 71, p. 85-111, jan/abr, 2012.
3 Idem.
4 Idem.
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que transcende a mudança de linguagem, pois podemos até 
chamar as pessoas de “criança e adolescente”, mas continuar 
impondo atendimentos que remontam um “tratamento ao 
menor”.

Olhar para o Sistema de Garantia de Direitos por esse 
viés faz ver a necessidade de valorizarmos a pesquisa, o as-
sessoramento e a formação como critérios indispensáveis 
para o diálogo com a realidade, pois somente a partir da co-
leta de dados e profunda análise dos mesmos podemos sair 
do campo das suposições em relação aos verdadeiros desa-
fios postos à efetivação do Sistema de Garantia de Direitos.

Nessa perspectiva, o foco desta pesquisa dialogou com 
órgãos de extrema importância para a efetivação do Siste-
ma de Garantias de Direitos em cada município do nosso 
estado. Através de visitas in loco, durante os anos de 2018 
e 2019 e posteriormente, em 2020, já vivenciando os im-
pactos da pandemia da Covid-19, através de contatos por 
chamadas de vídeo, ligações telefônicas e uso das mais di-
ferentes tecnologias, a equipe da Associação de Apoio à 
Criança e ao Adolescente – Amencar, pôde conhecer de 
perto a realidade dos Conselhos Municipais de Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCAs, dos Fundos Mu-
nicipais da Criança e do Adolescente – FIAs e dos Con-
selhos Tutelares, em quase todos os 497 municípios do Rio 
Grande do Sul.

Com certeza, o diagnóstico que agora é entregue per-
mitirá uma atuação muito mais fidedigna sobre todas as 
pessoas envolvidas com o Sistema de Garantia de Direitos, 
pois somente conseguimos transformar realidades que efe-
tivamente conhecemos. O sucesso de políticas públicas e 
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sociais destinadas à infância e juventude visando à proteção 
integral de crianças e adolescentes, não só no nosso estado, 
mas no país, carece de ações como as realizadas pela Amen-
car em parceria com o Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – Cedica, contando com o apoio de ou-
tras organizações da sociedade civil como a Associação dos 
Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul – Aconturs.

O Instituto de Direitos Humanos, Econômicos, So-
ciais, Culturais e Ambientais – Idhesca, que também é uma 
organização da sociedade civil, sem fins lucrativos e atua 
com o objetivo de promover, proteger e defender os direi-
tos humanos se apresenta aqui como parceiro de longa data 
da Amencar, participando de diferentes ações promovidas 
por esta organização, não só no referente aos direitos de 
crianças e adolescentes, mas também direitos humanos, 
de modo amplo, da forma que tivemos a alegria de poder 
acompanhar o desenvolvimento deste projeto desde o iní-
cio, seguindo cada passo do mesmo e recentemente vivendo 
a expectativa do seu resultado final.

Enquanto Instituto de Direitos Humanos que somos, 
acreditamos muito nas ações diretas e indiretas de promo-
ção, proteção e defesa de direitos de crianças e adolescentes, 
seja pelas mãos do Estado ou da Sociedade Civil organiza-
da ou, mais importante ainda, através das parcerias entre es-
ses dois importantes entes a serviço da garantia de direitos 
em nossa sociedade. 

Atualmente Idhesca e Amencar reafirmaram os laços e 
consolidaram parceria de tantas outras ações realizadas em 
conjunto, passando aquele a integrar o Conselho Diretor 
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desta. A união de forças em prol de uma única causa tem 
sua razão de ser no reconhecimento dos anos de importante 
trabalho que a Amencar vem desempenhando em defesa 
aos Direitos da Infância e Juventude para além das frontei-
ras do Rio Grande do Sul. 

Acreditamos na potência e no papel político histórico 
da sociedade civil organizada, a qual consolidou a Consti-
tuição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
que nos orienta na conquista de nossas importantes pautas 
sociais.

Desejamos que este material e todos os demais resulta-
dos deste projeto de “Pesquisa, Assessoramento e Capacitação 
em vista do fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente, Fundos e Conselhos Tutela-
res” sirvam de orientação e incentivo para mais e melhores 
ações, a exemplo desta, que forme diagnósticos e consigam 
efetivamente transformar realidades.

Nosso atual contexto político, social, econômico e am-
biental tem a cada momento nos mostrado a importância 
da ciência e da pesquisa como meio necessário para salvar 
vidas. Como não poderia ser diferente, enquanto institui-
ções que atuam com questões de ordem social muito graves, 
com incansáveis violações de direitos humanos, também 
aqui deixamos nossa mensagem quanto a crer que trabalhos 
como os realizados pela Amencar na formação deste diag-
nóstico pretendem mudar culturas e salvar muitas crianças 
e adolescentes das diferentes faces da violência, como a ex-
ploração sexual, o trabalho infantil, a negligência, a falta de 
afeto, o abandono, a morte, entre outras.



25

Por fim, que possam os(as) maiores contribuidores(as) 
deste trabalho, nossos(as) Conselheiros(as) Tutelares e de 
Direitos da Criança e Adolescente, bem como os gestores 
dos Fundos Municipais, encontrar inspiração, coragem e 
força para seguirem suas trajetórias na busca da garantia de 
direitos para os maiores protagonistas e razão de toda essa 
construção, nossas crianças e adolescentes de cada municí-
pio do estado do RS.

Instituto de Direitos Humanos, Econômicos, 
Sociais, Culturais e Ambientais – Idhesca
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Prezados amigos de luta  
da Amencar

A Associação Estadual de Conselheiros e Ex-Conse-
lheiros Tutelares do Rio Grande do Sul – Aconturs, alicer-
çada em bases democráticas, entidade de representação e 
defesa dos Conselheiros Tutelares, vem parabenizar a insti-
tuição Amencar pela elaboração da valiosa pesquisa sobre a 
estrutura funcional dos Conselhos Tutelares do Rio Gran-
de do Sul. 

Tal ação serviu para ampliarmos a discussão, causan-
do um grande movimento junto aos Conselhos Tutelares, 
para a formalização de documentos, melhor desenvoltura 
na aplicação das atribuições e articulação com a rede de 
proteção.

Agradecemos a parceria pela pesquisa; o resultado de-
monstra a necessidade do reconhecimento da instituição 
Conselho Tutelar e vem reafirmar a árdua missão da Acon-
turs que, ao longo dos anos, presencia as dificuldades dos 
Conselheiros Tutelares no exercício da função em âmbito 
nacional. 

Diversos fatores foram elencados na proveitosa pesqui-
sa que verificou a precariedade estrutural e de formação so-
bre as atribuições do colegiado, garantida no parágrafo úni-
co do artigo 134 da Lei 12.696/2012, que foi consolidada 
na lei 8.069/1990. Esse trabalho demonstrou a fragilidade, 
dificuldade e precariedade estrutural da classe tutelar.
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Nós da Aconturs estamos otimistas com o trabalho re-
alizado pela equipe técnica da Amencar que, por meio desta 
parceria, constatou as dificuldades apresentadas e ficamos 
esperançosos por dias vindouros melhores aos Conselheiros 
Tutelares em âmbito nacional na busca da implantação real 
do Estatuto da Criança e Adolescente.

Jeferson León Careca
Presidente Aconturs
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Os desafios dos conselhos tutelares,  
conselhos e fundos municipais dos  

direitos da criança e do adolescente para 
garantia de políticas públicas

Luciane Escouto1

O trabalho de assessoria teve como objetivo estar 
no campo e coletar dados sobre estrutura, funcionamen-
to e concepção dos Conselhos Municipais dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares. 
Apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
8069/1990) ser uma lei federal e ter instituído mecanismos 
próprios de promoção, proteção e defesa, ainda há muito 
que avaliar e efetivar para assegurar políticas públicas para 
crianças e adolescentes.

O Rio Grande do Sul é um estado com muitos muni-
cípios emancipados, porém com dificuldades no orçamen-
to municipal, sendo que nem sempre apresenta uma rede 
suficiente de serviços de educação, esporte e lazer, saúde, 
assistência social que garanta a proteção integral da criança 
e do adolescente. 

1 Assessora do projeto FECA (2018-2019). Presidenta do Cedica/RS (2008-2011). 
Coordenadora Geral do Conanda (2011-2013). Atualmente é coordenadora de pro-
jetos de educação na Rede de Ação Social Murialdo Porto Alegre.



29

O campo foi riquíssimo por ter nos possibilitado di-
versos olhares de como os órgãos são criativos na busca de 
qualidade de atendimento e de diálogo com o gestor pú-
blico para proporcionar vivências e experiências que esti-
mulem o desenvolvimento e o protagonismo nas crianças e 
nos adolescentes. Em cada região do estado há um desafio 
a ser enfrentado, como situações de trabalho infantil, ex-
ploração sexual, violência doméstica, relações de gênero de 
submissão, racismo, entre vários outros. Quanto à rotina de 
pesquisa, não conseguíamos estabelecer uma rotina rígida, 
precisando nos adaptar à disponibilidade dos órgãos para 
o fornecimento das informações. O campo nos enriqueceu 
com as mais diversas experiências e quando estávamos com 
os conselheiros, fossem eles de direitos ou tutelares, fazía-
mos um esforço para trazer atualizações e práticas que au-
xiliassem no seu cotidiano, assim como aprendemos muito 
com cada pessoa entrevistada.

Aos Conselhos Tutelares, em sua maioria, não eram 
oferecidas salas de atendimento que resguardassem sigilo, 
havia falta de apoio administrativo e, em muitos municí-
pios, o conselheiro não tinha dedicação exclusiva para a 
função e nem aporte de rede para encaminhamentos, o que 
dificultava sua função conselheira.

Quanto aos Conselhos Municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, realizamos a pesquisa em ano 
anterior à realização da Conferência Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e, muitas vezes, nos solicita-
ram informações sobre o documento-base, a organização 
de conferência municipal e surgiram algumas demandas de 
seminários e palestras em que os assessores compareceram. 
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As demandas de formação de conselheiros de direitos é uma 
necessidade recorrente em todos os municípios: atribuições 
do conselheiro de direitos, articulação necessária entre con-
selhos, revisão de legislação municipal, papel da sociedade 
civil e do governo no controle de políticas públicas. Outro 
ponto que chamou a atenção está relacionado com o Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em 
que se faz necessário ter clareza dos recursos que podem ser 
aplicados, ordenador de despesas, regularização, natureza e 
personalidade jurídica e incentivo a campanhas de captação 
de recursos.

O trabalho de campo foi uma experiência riquíssima, 
no qual se percebe o compromisso de vários atores sociais 
comprometidos com crianças e adolescentes incluídos 
como pauta prioritária no desenvolvimento integral. En-
quanto profissional, cada vez que eu ouvia as experiências 
de um conselheiro, fosse ele de direitos ou tutelar, percebia 
o quanto era necessário uma estrutura de rede de atendi-
mento com escolas, OSCs, associações de moradores, cen-
tros esportivos, oficinas socioassistenciais para executar na 
prática o que está garantido na lei.

Atualmente desenvolvo meu trabalho profissional 
coordenando programas de Educação e de Assistência 
Social em Porto Alegre, no território do Morro da Cruz 
tentando colocar em prática o que a vida me proporcionou 
enquanto assessora nas reflexões teóricas. 

Sou grata pela riqueza da vivência que tive na asses-
soria da Amencar, pois reafirmei a importância que têm, 
através de um sorriso de criança, as coisas simples que só a 
ação direta te retroalimenta e proporciona.
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As interfaces da Doutrina  
da Proteção Integral: um olhar 

ampliado para além do foco

Francisco Geovani de Sousa1

“Quando você muda o modo de 
observar as coisas, as coisas que você 

observa também mudam!”
Débora Henrique

Para compreender o cenário social que preconiza a 
Doutrina da Proteção Integral, cada vez mais é necessá-
rio emergir em contribuições que proporcionem práticas 
inovadoras, favoráveis ao Sistema de Garantia de Direitos. 
Principalmente, ampliar o foco de análises para entender o 
que acontece no mundo contemporâneo e repensar novas 
intervenções. 

No decorrer de 2018 até 2021, sob a coordenação da 
Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente (Amen-
car), em parceria com a Secretaria Estadual de Justiça e Di-
reitos Humanos do RS e o Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente do Rio Grande do Sul – Ce-

1 Assistente Social pela Universidade Luterana do Brasil. Especialista em Gestão 
da Política da Assistência Social; Conselheiro Tutelar na Microrregião 9 de Porto 
Alegre (quarta gestão); assessor e ex-coordenador do projeto “Pesquisa, assessoramento 
e capacitação em vista do fortalecimento de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e 
do Adolescente, Fundos da Infância e Adolescência e Conselhos Tutelares no RS”.
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dica/RS, foi realizado um importante trabalho de “Pesquisa, 
Assessoramento e Capacitação em vista do Fortalecimento de 
Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, 
Fundos e Conselhos Tutelares no RS”. 

A pesquisa se desenvolveu com assessoramento técnico 
e capacitação para o fortalecimento dos agentes locais, com 
o objetivo de potencializar seu trabalho, visando às ações 
de defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes. 
Visou ouvir, orientar e fortalecer os Conselhos Tutelares 
(CTs), Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCAs) e o Fundo da Infância e Ado-
lescência (FIA), diante dos desafios que se apresentam no 
seu cotidiano, nos encontros ocorridos nos 492 municípios 
gaúchos, percorrendo as nove Regiões Funcionais dos Con-
selhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes).

Os encontros marcaram importantes trocas de experi-
ências e por vezes de aprofundamento nas variadas práticas 
desenvolvidas nessas instâncias de proteção, em que cada 
instante vivenciado foi tomado de muitas inquietações. 

Cabe salientar que, apesar de ser o mesmo estado, há 
muitas diferenças entre as regiões do sul do país, no que 
se refere a cultura, economia, modo de vida, alimentação, 
dialetos, além da forma de se organizar, da estrutura e con-
cepção dos conselhos. São cidades em sua grande maioria 
de pequeno porte, em geral de dois a quatro mil habitantes. 

Nesse sentido é relevante apontar alguns avanços e al-
gumas dificuldades vivenciadas pelos conselheiros e agentes 
no que concerne às múltiplas formas de práticas desenvol-
vidas nos Conselhos Tutelares, Conselhos de Direitos e nas 
ações do Fundo da Infância e Adolescência.
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Nos encontros, observamos questionamentos sobre 
quem faz a fiscalização do trabalho dos conselheiros tute-
lares, no exercício de suas atribuições: seriam os Conselhos 
Municipais, o Ministério Público ou as Corregedorias? Por 
conta disso, percebiam-se, em algumas situações, impasses 
entre esses segmentos. O zelo e a garantia de direitos de 
crianças e adolescentes vítimas seria mais efetivo se os pa-
péis estivessem mais definidos e claros. 

Nesse particular, vale ressaltar o que estabelece o Art. 
131 da Lei nº 8069/90 – ECA: “O Conselho Tutelar é órgão 
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela so-
ciedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente, definidos nesta Lei”. Na conceituação estabeleci-
da nesse artigo, frisa-se a boa compreensão de “órgão per-
manente” – no sentido de que veio para ficar e não está à 
disposição nem do prefeito nem desta ou aquela instituição 
ou autoridade. 

A partir de normativas estabelecidas com o chancela-
mento das autoridades locais se estabelecem mecanismos 
para que o atendimento possa transcorrer de forma ininter-
rupta, instituindo formas e procedimentos para que a popu-
lação possa acessar o serviço a qualquer momento. 

Com referência ao atendimento de situações, obser-
vou-se também que, em determinados municípios, havia o 
entendimento de que os conselheiros e as conselheiras de-
veriam ficar disponíveis durante as 24 horas do dia, ou seja, 
sem escala estabelecida, ficando disponíveis integralmente. 
Cabe apontar que o correto é que o Conselho Tutelar seja 
ininterrupto e não o conselheiro e a conselheira tutelar. Em 
boa parte das cidades, o sistema de atendimento ocorre por 
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escalas com as quais se regra os horários de atendimento 
dos conselheiros, obedecendo aos horários diurnos de se-
gunda a sexta-feira, à noite depois das 18h e nos finais de 
semana e feriados. Com isso se leva em conta a necessidade 
de compensação de plantão, visando ao descanso. 

Majoritariamente os municípios adotam os plantões 
noturnos, de finais de semana e feriados com sistema de 
sobreaviso, ou seja, o conselheiro ou conselheira tutelar 
não fica em atendimento na sede, mas com telefone celular 
à disposição para as eventualidades de denúncias e casos 
emergenciais a serem atendidos. 

São poucos os casos em que os conselheiros e conse-
lheiras tutelares ficam no local de atendimento. Um deles 
é Porto Alegre, que conta com 10 Conselhos Tutelares: de 
segunda a sexta-feira depois das 18 horas, em finais de se-
mana e feriados ficam dois conselheiros para atender as si-
tuações emergenciais de toda a cidade. O mesmo ocorre em 
cidades de grande porte. 

Com relação ao aspecto da “autonomia” foi encontrado 
um disparate de entendimentos, principalmente em alguns 
municípios e de parte dos conselheiros e das conselheiras 
tutelares. Muitos entendiam que ser autônomo é não obe-
decer a determinação de ninguém e ser livre para estabe-
lecer suas regras de funcionamento em detrimento do ór-
gão vinculado, demais serviços e autoridades, cuja escala de 
atendimento é prerrogativa única e exclusiva do colegiado. 
Importante dizer que a autonomia diz respeito às delibe-
rações sobre os casos, no âmbito de suas decisões, que não se 
subordinam a nenhum órgão, no exercício de suas funções 
dentro do horário de escala e atendimento dos conselheiros, 
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sendo as medidas cabíveis tomadas pelo colegiado e somente 
podendo ser revistas pelo Juiz da Infância e da Juventude, 
conforme Art. 137 do ECA.

Outro elemento muito exposto pelo senso comum são 
as interpretações adversas acerca das competências e atri-
buições do Conselho Tutelar. Nesse ponto, é indiferente se 
elas procedem de cidadão comum, autoridades municipais 
ou agentes do Sistema de Garantia de Direitos. É gritante 
a falta de conhecimento de procedimentos e fluxos a serem 
adotados para garantia de direitos de crianças e adolescen-
tes vítimas. Cabe ressaltar aqui, a falta de clareza da socie-
dade sobre a função e o papel do Conselho Tutelar. 

É comum encontrar a imposição de vontades e ordens, 
forçando conselheiros tutelares a executar aquilo que não é 
sua atribuição legal estabelecida na lei nº 8069/90, exausti-
vamente prevista nos arts. 95, 131, 136, 191 e 194 do ECA. 
e do Art. 5º II da CF: “ninguém será obrigado a  fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

Dentre as atribuições, está também a de prestar assesso-
ria ao Poder Executivo na elaboração da proposta orçamen-
tária, de modo a fazer com que esta contemple os recursos 
necessários à implementação e/ou manutenção de planos 
e programas de atendimento à população infanto-juvenil 
e suas respectivas famílias (Art. 136, inciso IX, do ECA).

Em algumas cidades, os conselheiros tutelares questio-
naram a imposição feita para a condução de adolescentes 
autores de atos infracionais e com medidas socioeducati-
vas, aplicadas pelo Juizado da Infância e Juventude para se-
rem levados à Fundação de Atendimento Socioeducativo 
(Fase). É importante ressaltar que as medidas socioeduca-
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tivas, contidas no Art. 112 do ECA, não dizem respeito 
ao Conselho Tutelar, tampouco as providências para a exe-
cução das mesmas, que devem ser tomadas pelo órgão de 
segurança e de competência singular.

Os conselheiros e as conselheiras tutelares também 
apontaram casos de agentes municipais determinando e 
interferindo nas deliberações dos colegiados e ordens de 
autoridades impondo a fazer o que não é pertinente. O ar-
tigo 4º do ECA elucida bem a necessidade de garantir a 
prioridade absoluta:

Art. 4º – É dever da família, da comunidade, 
da sociedade em geral e do poder público as-
segurar, com absoluta prioridade, a efetiva-
ção dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência fami-
liar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade 
compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em 
quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços 
públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução 
das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públi-
cos nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude.
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A pesquisa proporcionou esse olhar in loco e a amplia-
ção do foco dessas contradições. Nesse ambiente de ouvir e 
ampliar o leque de informações no decorrer da visitação aos 
497 municípios do RS foi essencial o levantamento desses 
dados sobre a organização e o funcionamento de Conselhos 
de Direito de Crianças e Adolescentes, Conselhos Tutela-
res e Fundos da Infância e Adolescência. 

A análise aqui trazida visa contribuir com as nossas 
reflexões para aprimoramento das intervenções dos seg-
mentos do Sistema de Garantia de Direitos, sobretudo em 
benefício da garantia dos direitos de crianças e adolescen-
tes, alterando o modo de observar a realidade das ações e 
mudando comportamentos concernentes aos hábitos, usos 
e costumes.  

Nesse tema, em particular sobre o Conselho Tutelar, 
órgão de extrema relevância e papel fundamental na so-
ciedade, é importante ressaltar a existência das lacunas en-
contradas nessas itinerâncias de município a município, de 
norte a sul e de leste a oeste do estado do Rio Grande do 
Sul. 

Sobre o papel do Conselho Tutelar cabe fazer a reflexão 
conceitual a partir do que rege o Art. do 131 do ECA: esse 
“órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento 
dos direitos da criança e do adolescente” não pode ser condu-
zido pela interpretação aleatória de qualquer segmento ou 
pessoa. A mudança de paradigma apontada por essa legis-
lação e confirmada nas análises das entrevistas realizadas 
foi encontrada nas diferentes formas de promulgar as leis 
municipais sobre o tema aqui posto, em alguns locais orien-
tando e subsidiando os gestores municipais.
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 Assim dito, é tão importante ter lucidez acerca de uma 
legislação municipal coerente com os preceitos do ECA e 
as resoluções que pautam as políticas públicas na área da in-
fância e da juventude quanto ter compreensão e ação diante 
da nitidez do papel com que cada segmento, órgão ou setor 
deve proceder. É preciso entender que o Conselho Tutelar 
vai intervir para cobrar ou exigir dos segmentos da socie-
dade ou do Estado, de pais ou responsáveis ou em razão da 
própria conduta de crianças e adolescentes que se colocam 
em risco (Art. 98 do ECA) não para substituir esses seg-
mentos nem para fazer no lugar deles, mas para seguir o 
que diz a normativa, ou seja, aplicar as medidas de proteção 
pertinentes. 

Para melhor compreensão, zelar pelo cumprimento dos 
direitos quer dizer: administrar, estar atento. Zelar pelo 
cumprimento de direitos não é atender os direitos, mas fis-
calizar para que quem deve atender não se omita. 

O Conselho Tutelar é um órgão de correção exógena, 
atuando supletivamente não para satisfazer a necessidade 
de atendimento, mas para promover a defesa de direitos e 
requisitar serviços indispensáveis. A finalidade não é aten-
der os direitos, mas zelar pelo cumprimento dos direitos e 
garantir que aquele que deve atendê-los o faça. É comum 
ouvir dizer que o conselheiro A ou B não fez nada, que não 
acompanhou um caso ou outro, é esse o tipo de dúvidas 
apontadas nas viagens, quanto a quem deve acompanhar, se 
é mesmo o Conselho Tutelar ou as instituições, os órgãos 
ou programas encarregados de executar serviços.

O Estatuto da Criança e do Adolescente está com mais 
de trinta anos e ainda requer muito aprimoramento no en-
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tendimento da Doutrina da Proteção Integral. O amadu-
recimento continua ainda com o retrovisor da velha dinâ-
mica da Doutrina da Situação Irregular, balizada no antigo 
“código de menores”. Por exemplo, Porto Alegre se torna 
pioneira um ano depois da promulgação do ECA e se torna 
protagonista como a primeira capital do país a implantar os 
Conselhos Tutelares, num total de oito, que se manteve até 
2007 quando passou para dez conselhos.  

Nos primeiros anos da década de 1990, a capital gaú-
cha inova com inversão de prioridades de políticas públicas 
para a área da infância e juventude. Além dos CTs, constitui 
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA), o Fórum dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (FDCA), cria a Coordenação Geral dos Con-
selhos Tutelares e institui a Corregedoria dos Conselhos 
Tutelares, instância encarregada de apurar falhas e abusos 
de ação conselheira no exercício da função, bem como cria 
o Fundo Municipal da Criança – Funcriança.

O que se percebeu no decorrer da pesquisa foi que 
não existem em outros municípios instâncias semelhantes 
à coordenação geral de conselhos tutelares e à corregedo-
ria. Uma estrutura como a corregedoria é importante para 
evitar esses impasses e desgastes entre segmentos do muni-
cípio, como os relatados por conselheiros e conselheiras tu-
telares. Segundo o Art. 30 da Resolução 170 do Conanda:

No exercício de suas atribuições, o Conselho 
Tutelar não se subordina ao Conselho Mu-
nicipal ou do Distrito Federal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, com o qual 
deve manter uma relação de parceria, essen-
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cial ao trabalho conjunto dessas duas instân-
cias de promoção, proteção, defesa e garantia 
dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Outro elemento detectado na pesquisa é a necessária e 
importante articulação da rede de atendimento e proteção, 
bem como a transversalidade e intersetorialidade das po-
líticas públicas. Isso diz respeito principalmente à reflexão 
acerca da mudança de foco na atuação dos diversos inte-
grantes do Sistema de Garantia de Direitos, percebendo 
a real estrutura, organização e funcionamento dos CMD-
CAs. 

As interfaces relacionadas à proteção integral não têm 
mais espaços para soluções de problemas com atuações ape-
nas no âmbito individual. É necessário ações articuladas, 
pois não há como estabelecer que segmento tem maior ou 
menor importância. Nessa incompletude institucional, to-
das as instituições e todos os órgãos são complementos uns 
aos outros para cumprir a finalidade maior, ou seja, a pro-
moção e proteção dos direitos de crianças e adolescentes. 

A constituição dos CMDCAs é central no contexto 
da elaboração de políticas públicas, da discussão dos pro-
blemas, das prioridades e deficiências na estrutura de aten-
dimento a crianças e adolescentes do município, na busca 
pela melhor forma de solucioná-los. A Lei 8069/90 (Art. 
88, inciso II do ECA) estabelece que o CMDCA é com-
posto por igual número de representantes do governo e da 
sociedade civil. A leis municipais devem prever essa com-
posição e conferir legitimidade e autonomia aos integrantes 
da sociedade civil organizada.
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Essa análise da realidade do interior do estado do RS 
mostra que há muito a ser construído em favor do fortale-
cimento e atuação desses conselhos de direitos. Em muitas 
cidades a composição fica muito prejudicada, pois o quadro 
da sociedade civil tem dificuldades de encontrar institui-
ções interessadas. Em cidades pequenas, sequer existem 
instituições, sendo os serviços basicamente da competência 
do gestor municipal. Ou ainda, como em casos verificados, 
foi eleito um presidente figurativo, apenas para ratificar de-
liberações da municipalidade executiva. 

Em uma das cidades, o presidente do CMDCA res-
saltou sua preocupação, dizendo: “uma das principais difi-
culdades do conselho é o fato de a Lei pedir que os membros do 
Conselho tenham trabalho com criança e adolescente; porém, são 
poucos que têm. Isso termina sendo um dificultador na compo-
sição, bem como na efetiva participação dos eleitos”. Reclama 
ainda do apoio que a prefeitura deveria dar, pois a estrutura 
do CMDCA fica atrelada às dependências do governo mu-
nicipal, restando os membros desse conselho pouca auto-
nomia. 

Os conselhos são primordiais na deliberação de políti-
cas púbicas no município e exercem um papel fundamen-
tal em relação ao Fundo Municipal. Em cidades mais bem 
organizadas, percebe-se melhor efetivação de programas 
voltados à infância e juventude, bem como a elaboração dos 
planos municipais e programas. 

Na interface com a rede de atendimento a partir das 
organizações da sociedade civil, cabe ao Conselho Mu-
nicipal gerir o Fundo e deliberar sobre a sua aplicação, e 
projetos em benefício de ações voltadas ao atendimento de 
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crianças e adolescentes. Em vários locais ainda há muita 
dificuldade quanto à compreensão e à importância de um 
Fundo ativo e operante na captação de recursos. Isso aponta 
para a importância de capacitações para melhor entender e 
desenvolver o papel dessas instâncias de forma mais efetiva 
e propositiva na criação de políticas públicas.

Nas prefeituras em que o instrumento da pesquisa foi 
aplicado, muitos foram os momentos em que participaram 
secretários, assessores e até o prefeito com o objetivo de 
colher informações e ampliar seus conhecimentos acerca 
de como gerir o Fundo, articular as redes de atendimen-
to, organizar as legislações municipais, elaborar os planos e 
programas municipais etc.

Em geral os conselhos municipais não contam com 
sede própria. Funcionam nas estruturas do governo muni-
cipal. E também as estruturas de funcionamento dos Con-
selhos Tutelares, em vários municípios, são muito precárias. 
Houve situações de CTs sem banheiro próprio, em que os 
conselheiros precisavam deixar seu local de trabalho, atra-
vessar a rua para fazer suas necessidades fisiológicas em ou-
tro setor da Prefeitura. Há inclusive muitas estruturas que 
não oferecem condições de sigilo aos atendimentos envol-
vendo maus-tratos e abusos sexuais sofridos por crianças e 
adolescentes. Fortalecer conselhos tutelares e conselhos de 
direitos pressupõe garantir condições mínimas de desen-
volvimento dos atendimentos e/ou das deliberações plenas 
de seus colegiados. 

Cada regional de referência carrega em si suas pecu-
liaridades, seja na caracterização das violações de direitos 
seja que, em determinados lugares, sobressaem-se mais as 
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vulnerabilidades expostas. É delicado perceber que, em ci-
dades de pequeno porte, em casos envolvendo abuso sexual, 
meninas e meninos são expostos ao sofrimento triplamen-
te. Tanto pela violação em si, como pelos recursos para o 
atendimento que nem sempre estão disponíveis na cidade: 
ocorrência policial é num município, os exames em outro e 
o acompanhamento em um terceiro local, além de fazerem 
maratonas de deslocamento com pessoas completamente 
alheias ao caso, como no caso de motoristas que nem estão 
ligados ao CT.

Foi proposta a realização de debates sobre esse fato por 
ocasião da realização das conferências municipais e foram 
pensados programas de atendimentos regionalizados, nos 
quais se facilite o acesso aos serviços e priorize casos de 
violações de diretos e violências sofridas por esse público 
infanto-juvenil. 

As demandas são variadas. Em determinados locais, a 
situação envolvendo o suicídio infantil é alarmante entre 
crianças de sete, nove e onze anos; em outros, é a evasão 
escolar, o trabalho infantil, a violência intrafamiliar etc. 

É providencial o estudo ora realizado, pois ele possibi-
lita a publicação de diagnóstico, contendo dados da orga-
nização e do funcionamento de Conselhos de Direito de 
Crianças e Adolescentes, Conselhos Tutelares e Fundos no 
RS. Isso incidirá principalmente na criação de estratégias 
de enfrentamento dessas realidades e qualificará a preven-
ção e a promoção de planos e condições para melhor aten-
der e efetivar políticas públicas.

Em muitas ocasiões, a equipe de assessoria promoveu 
encontros, nos momentos de paradas nos municípios, de-
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senvolvendo assessoria, capacitação e troca de experiências 
aos agentes das localidades visitadas. Foram momento pon-
tuais e focados nas necessidades existentes. No entanto, é 
preciso montar programas mais efetivos de capacitação em 
todos os municípios ou regiões. 

As legislações municipais são outro fator que requer 
certa padronização de diretrizes comuns, pois o que se vê 
são leis que contrariam inclusive preceitos do ECA. Muitas 
dicas de aprimoramento foram repassadas a partir de práti-
cas bem sucedidas e realizadas.

No caso dos Conselhos Tutelares, fora a precariedade 
de determinadas estruturas, é quase geral que os conselhei-
ros percebam o valor salarial em torno de um salário míni-
mo. Em certo município, o valor não passava de quinhentos 
reais. Esse fenômeno implica na alta rotatividade de con-
selheiros e conselheiras que, ao receberem oferta maior de 
salários, pedem desligamento, forçando, em geral, novas 
eleições para suprir a vaga. Nem sempre se encontram inte-
ressados com facilidade. 

A violência doméstica e intrafamiliar continua sendo 
preocupante e saliente, assim como a precarização das po-
líticas públicas. É necessária uma ampla reflexão sobre as 
práticas e prioridades a serem assumidas pelos gestores em 
geral. Que a pesquisa ora realizada possibilite esse diagnós-
tico positivo e concreto para a promoção de vidas dignas de 
crianças e adolescente.

Chamar crianças e adolescente de sujeitos de direitos 
tem um valor moral e político inestimável. Pois partimos 
do pressuposto de que somente podemos falar em direito 
quando de fato todos os agentes sociais e públicos – socie-
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dade e Estado, pais e responsáveis – favoreçam condições 
para que a convivência familiar e comunitária, bem como a 
prioridade absoluta sejam realidade. Que os atores do Sis-
tema de Garantia de Direitos procedam de tal maneira que 
as velhas práticas menoristas não sejam reforçadas em de-
trimento da Doutrina da Proteção Integral.
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Dados... Jogando a favor  
da proteção integral
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Uma pesquisa busca dados e fatos. Isso não é algo 

simples, tampouco superficial. As transformações histó-
ricas, políticas, econômicas e sociais que permitiram esse 
acontecimento – de uma pesquisa buscar dados e fatos – 
demandaram não décadas, mas séculos da experiência hu-
mana. Um movimento lento e gradual de amadurecimento 
de um saber lógico e empírico (fundamentado em fatos e 
evidências materiais, históricas e sociais). Poderíamos ci-
tar, aqui, o nascimento do inquérito (FOUCAULT, 2005), 
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que estabeleceu os princípios da investigação científica mo-
derna. O nascimento das ciências naturais (STENGERS, 
2002), que permitiu que, a partir de métodos controlados, 
fatos independentes da vontade humana fossem revelados. 
O nascimento da argumentação moderna, com René Des-
cartes, que permitiu que os elementos de uma pesquisa fos-
sem particularmente dissecados para melhor análise de suas 
particularidades. E, claro, os desenvolvimentos posteriores 
da pesquisa social em si, com Émile Durkheim e seus clás-
sicos ‘As Regras do Método Sociológico’ (1895) e ‘O Sui-
cídio’ (1895), que dariam início não apenas à delimitação 
do objeto das ciências sociais, como integraria a estatística 
(uma ciência de Estado) em uma pesquisa sociológica, atra-
vés das quais regularidades antes distantes da observação 
viriam à tona, através da observação das taxas sociais. São 
dessas regularidades que trata uma pesquisa quantitativa, 
observáveis a partir de uma enormidade de dados recolhi-
dos em um território e uma população delimitada. 

Então, a partir de tudo isso, a tarefa da equipe de pes-
quisadores do “Projeto Pesquisa, assessoramento e capacitação 
em vista do fortalecimento dos Conselhos Municipais de Direi-
tos da Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares do RS” era 
a de definir um problema, um objeto, um instrumento de 
pesquisa e um método de coleta de dados, além da leitura 
desses dados, sua análise e sua apresentação textual. E isto 
foi realizado em um processo menos longo que precisáva-
mos de início (frente ao calendário do projeto em sua ver-
são primeira), trabalhoso e cansativo, em vista do extremo 
cuidado que tínhamos em cada uma dessas etapas.

A construção do objeto e do problema de pesquisa teve 
uma circunstância particular. Esta foi pactuada entre a As-
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sociação de Apoio à Criança e ao Adolescente (Amencar) 
e o Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Ado-
lescente (Cedica) do RS, resultando que de início tínhamos 
um escopo e já algumas demandas pontuais de pesquisa: 
Conselhos Tutelares (CTs), Conselhos Municipais de Di-
reitos da Criança e do Adolescente (CMDCAs) e Fundos 
Municipais para Infância e Adolescência (FIAs). E tínha-
mos também um problema central: buscar verificar como 
esses dispositivos sociais estariam garantindo a promoção 
e defesa de direitos de crianças e adolescentes no RS. A 
partir disso, fomos justamente traçando as minúcias dessa 
proposta original, de modo a que ela se efetivasse, de fato, 
como um desenho de pesquisa executável.

O desenvolvimento da pesquisa se deu a partir do Edi-
tal 02/2016 do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (FECA), a partir de deliberações do Con-
selho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Cedica/RS).

Como todas as pesquisas anteriores de que temos no-
tícia, a pesquisa não foi realizada de forma a se constituir 
em um levantamento oficial de dados e fatos, por meio de 
comprovações documentais, mas um espaço de conversa e 
partilha de informações a partir das pessoas interlocutoras. 
Inclusive porque tal ação demandaria intervenção direta e 
controlada por um órgão responsável, com atribuição para 
tal, e deliberações muito precisas, sustentadas juridicamente 
em atenção as atribuições, competências, autonomias e de 
cada órgão no pacto federativo e do Sistema de Garantia de 
Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA).

Então, a pesquisa, assessoramento e capacitação em 
vista do fortalecimento de Conselhos Municipais de Di-
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reitos da Criança e do Adolescente, Fundos e Conselhos 
Tutelares no Rio Grande do Sul foi desenvolvida, em sua 
fase de coleta de dados de campo, entre 8 de maio de 2018 
e 16 de novembro de 2020, abrangendo os 497 municípios 
do estado, sendo coletados dados em 492 (99%), em 403 
dos quais a partir de visitas presenciais aos municípios, e, 
em 2020, por conta da pandemia COVID-19, em 89 de 
forma virtual.

 As interrupções de execução decorreram de necessi-
dades próprias de ajustes na execução e a questões admi-
nistrativas que não temos conhecimento pleno, ressaltando, 
o extremo esforço de parte do Cedica/RS, da Secretaria de 
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) e da pró-
pria Amencar, em dar sequência ao projeto. E, contudo, di-
zendo que tal situação, por evidente, comprometeu parte da 
execução, fazendo com que de alguns dados se tenham in-
formação em maior ou menor número de municípios ou re-
giões, de acordo como foram se operando os ajustes. Situa-
ções todas apresentadas conforme se desenrolou a execução 
do projeto, nos relatórios regionais e no relatório estadual. 

Não é possível mensurar a quantidade de reuniões que 
tal tarefa demandou. Entre março e junho de 2018, a equipe 
se reunia quase diariamente na histórica sede da Amencar 
no bairro Santo André, em São Leopoldo, para debater a 
execução da pesquisa. Contava-se com uma equipe de nove 
pessoas para a assessoria e pesquisa de campo; três pessoas 
responsáveis por propor a organização dos dados a serem  
coletados, armazenar os dados vindos dos municípios nos 
bancos para categorizá-los e analisá-los; uma pessoa res-
ponsável pela articulação com os demais órgãos, governa-
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mentais ou da sociedade civil; e outras três responsáveis por 
monitoramento, coordenação e secretaria administrativa 
do projeto, que nos fornecia tudo o que de material que 
precisássemos, assim como organizava a dinâmica de nosso 
trabalho.

Nesse período foram construídos cinco instrumentos 
de pesquisa, que visavam atender as demandas da pesquisa 
e abarcar a totalidade de seu objeto.

O primeiro deles, um questionário voltado ao colegia-
do dos CTs do RS, com objetivo de recolher dados sobre as 
dinâmicas de trabalho, as estruturas (físicas e organizacio-
nais) para atuação conselheira, os desafios encontrados em 
seus municípios, assim como a leitura do colegiado sobre 
sua atuação. O segundo, um questionário individual para 
as pessoas conselheiras tutelares, com objetivo de recolher 
dados para traçar o perfil dessas. O terceiro, voltado ao co-
legiado dos CMDCAs do RS, com objetivo de recolher da-
dos sobre as dinâmicas de trabalho, as estruturas (físicas e 
organizacionais) para a atuação conselheira, as deliberações 
de políticas e programas no município, o protagonismo de 
crianças e adolescentes, assim como a composição dos co-
legiados e outros aspectos. O quarto questionário, também, 
como para as pessoas conselheiras tutelares, um instrumen-
to para apreensão de aspectos de perfil das pessoas respon-
dentes, integrantes dos CMDCAs, com objetivo similar 
ao segundo questionário, mas com certas particularidades 
para se traçar eventuais semelhanças e diferenças entre as 
representações governamentais e da sociedade civil nesses 
colegiados; e o quinto questionário, voltado para a coleta de 
dados sobre os FIAs, com objetivo de coletar dados especí-
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ficos quanto a gestão, controle social, captação e destinação 
de fundos dos FIAs no RS, entre outras informações.

Tinha-se por ambição abarcar a totalidade dos CTs, 
CMDCAs e FIAs existentes no RS, e assim se buscou. 
Sendo a primeira pesquisa desse tipo, com esses órgãos pú-
blicos, realizada no RS e, talvez, no Brasil, a tentar conhecer, 
município a município, majoritariamente de forma presen-
cial (81,9%) os cenários de prática de CTs, CMDCAs e 
FIAs.

Neste livro se apresentam prioritariamente parte dos 
dados estaduais, existindo nove relatórios regionais, um por 
RF, e um relatório estadual detalhando as situações mais 
específicas de cada território, inclusive com muitas questões 
abertas preservadas para facilitar a compreensão das reali-
dades a partir da percepção das pessoas informantes.

No trabalho de campo, antecedido por correspondên-
cias eletrônicas e muitos telefonemas para agendamento 
das entrevistas, normalmente quatro equipes (duplas ou 
trios da assessoria) se dirigiam a rotas preestabelecidas, en-
tre os municípios de uma dada região, buscando otimizar 
tempo de deslocamento, combustível e agendas. Com rotas 
que duravam aproximadamente uma semana, nas quais a 
equipe de assessoria partia de Porto Alegre ou São Leopol-
do, e para lá retornavam, fazendo com que as pessoas tives-
sem que ficar dias a fio fora de seus locais de moradia e do 
convívio familiar. Isso permitia a aplicação física dos cinco 
instrumentos de pesquisa em, ao menos, 5 municípios por 
equipe que, quando não encontrados percalços, respondiam 
entre 14 e 20 municípios pesquisados por semana. Mas isso 
variava muito de RF para RF, variavam muito em termos 
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de dimensões e distâncias, por vezes de mais de 80 qui-
lômetros entre a sede de um município e outro. Algumas 
delas foram concluídas rapidamente, especialmente pela 
proximidade de Porto Alegre, como a RF4, pelo tamanho 
dos municípios e, fundamentalmente, pela receptividade da 
pesquisa por parte de conselheiras e conselheiros da região. 
Outras demandaram mais tempo, por motivos diversos, 
como a RF6, que abarca os Coredes Campanha e Fronteira 
Oeste e, apesar de conter poucos municípios, quase todos 
têm enorme extensão territorial, o que implicava em mais 
tempo gasto para deslocamentos entre eles. Outras regiões, 
como a RF9, tinham problema inverso, com municípios pe-
quenos em extensão territorial, mas em quantidade enorme.

No que se apresenta e nas lacunas que venham a ser 
verificadas (humanamente sempre almejamos mais!) dese-
jamos que este trabalho contribua para que as pessoas que 
atuam nos Conselhos Municipais de Direitos da Criança e 
do Adolescente, nos Fundos Municipais e nos Conselhos 
Tutelares tenham melhores condições de atuação. Assim 
como, e principalmente, que tais órgãos possam – conjun-
tamente – realizar suas incumbências de forma qualificada, 
ensejando que os direitos de crianças e adolescentes, cada 
vez mais, ‘saiam do papel’ e encontrem todas as pessoas, 
meninos e meninas, sujeitos de direitos em cada pequeno, 
médio e grande município deste estado.

E nosso profundo agradecimento à equipe de assesso-
ria, que percorreu todas as regiões do estado, com adversi-
dades importantes muitas vezes, e a todas as pessoas que 
conseguiram agenda e demonstraram seu compromisso, 
dizendo de si e de seu município, conselho ou FIA.
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Uma pesquisa para convocar vontades
Esta complexa pesquisa foi realizada no âmbito esta-

dual, em cada município, neste que é o estado com o 3º 
maior contingente de municípios entre os estados brasilei-
ros. Com crescimento de 58 para 497 desde a proclamação 
da República até os dias atuais, a geografia política do RS 
passou por muitas alterações em relação ao número de ad-
ministrações municipais. No período mais recente, desde 
1992, 164 (33% do total de municípios existentes hoje no 
estado) novos municípios foram criados. Ou seja, o RS con-
ta com 1/3 de municípios jovens, com cerca de 30 anos ou 
menos e cujas estruturas administrativas vêm sendo insti-
tuídas nas últimas décadas, par i passu com as readaptações 
havidas em pelo menos outros 150 municípios. Situação 
que tem implicações evidentes na organização e oferta de 
serviços públicos municipais, muitas vezes causando des-
continuidades importantes, causadoras ou agravantes para 
vulnerabilidades de toda ordem.

Gráfico 1A: Tempo de existência legal dos municípios do RS 
com base no ano de fundação:
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Entender o contexto dos municípios, não só a casa de 
crianças e adolescentes como também a casa de seus conse-
lhos, auxilia a compreendermos também suas condições de 
possibilidades de atuação, eventuais limites e possibilidade 
de atuação. Sendo que, pelas características dos municípios, 
os dados alcançados apresentam predominantemente a re-
alidade dos pequenos municípios (92%), 78,0% dos quais 
com população inferior a 20 mil habitantes (Tabela 1A).

Tabela 1A: Classificação e subclassificação dos municípios do 
RS, por tamanho da população. 

Classificação 
de portes F % Subclassificação  

(Habitantes) F %

Pequeno  
Porte 1

(PP1a, PP1b, 
PP1c, PP1d, 

PP1e e PP1f )

384 78,0

PP1a (até 2.500) 79 16,1

PP1b (2.501 a 5.000) 148 30,1

PP1c (5.001 a 7.500) 73 14,8
PP1d (7.501 a 10.000) 25 5,1

PP1e (10.001 a 15.000) 41 8,3

PP1f (15.001 a 20.000) 18 3,7
Pequeno  
Porte 2

(PP2a e PP2b)
64 13,0

PP2a (20.001 a 40.000) 55 11,2

PP2b (40.001 a 50.000) 9 1,8

Médio Porte 25 5,1
PMa (50.001 a 75.000) 17 3,5

PMb (75.001 a 100.000) 8 1,6

Grande Porte 1
(GP1a e GP1b) 18 3,7

GP1a (100.001 a 300.000) 15 3,0

GP1b (300.001 a 600.000) 3 0,6

Grande Porte 2 1 0,2 GP2 (900.001 +) 1 0,2

Total 492 100% Total 492 100%
Fonte: Política Nacional de Assistência Social. MDS/SNAS, 2015. 
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No RS, os municípios encontram-se organizados em 
28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) e 
nove Regiões Funcionais (RFs)4, sendo que dois Coredes 
correspondem a duas RFs, RF4 – Corede Região Litoral 
Norte – e  RF5 – Corede – Região Sul. Sendo todas as de-
mais RFs formadas por de 2 a 6 Coredes, conforme se pode 
observar na Tabela 2. Organizações que decorrem da his-
tória e movimentos políticos e econômicos de cada região, 
com estudos e planejamentos regionalizados e estaduais, 
podendo servir para o desenvolvimento econômico e social.

Tabela 2A: Número de municípios participantes da pesquisa, 
por Corede e Região Funcional.

Região 
Funcional Corede Municí-

pios %

RF1

Centro Sul 17 3,5
Metropolitano Delta do Jacuí 9 1,8
Paranhana Encosta da Serra 10 2,0

Vale do Caí 19 3,9
Vale do Rio dos Sinos 14 2,8

RF2
Vale do Rio Pardo 23 4,7
Vale do Taquari 36 7,3

RF3
Campos de Cima da Serra 10 2,0

Hortênsias 7 1,4
Serra 32 6,5

RF4 Litoral Norte 21 4,3
RF5 Sul 22 4,5

RF6
Campanha 7 1,4

Fronteira Oeste 12 2,4
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RF7

Celeiro 22 4,5
Fronteira Noroeste 20 4,1

Missões 25 5,1
Noroeste Colonial 11 2,2

RF8

Alto Jacuí 14 2,8
Central 19 3,9

Jacuí Centro 7 1,4
Vale do Jaguarí 9 1,8

RF9

Alto da Serra do Botucaraí 15 3,0
Médio Alto Uruguai 22 4,5

Nordeste 19 3,9
Norte 32 6,5

Produção 18 3,7
Rio da Várzea 20 4,1

Total 28 Coredes 492 100%
Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021. 

O Rio Grande do Sul possui fronteira com o estado de 
Santa Catarina ao norte, Argentina ao oeste e Uruguai ao 
sul, além do Oceano Atlântico ao leste. Condições que fa-
vorecem, em termos socioeconômicos pelo acesso a merca-
dos variados, mas eleva suas fragilidades e riscos em termos 
de agravos sociais. Visto que tal geografia, por exemplo, se-
gundo o Relatório do Mapeamento dos Pontos Vulneráveis 
à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Mapear), 
realizado pela Polícia Rodoviária Federal (Brasil, 2020), 
tem peso importante para explicar a 5ª colocação do es-
tado em termos de pontos vulneráveis à exploração sexual 
de crianças e adolescentes em rodovias, com 265 pontos no 
levantamento 2019/2020, com aumento de 72% em relação 
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ao levantamento do biênio anterior (PRF/Mapear, 2020, 
p. 26).

Neste contexto, os resultados da pesquisa visam con-
tribuir com os municípios, o estado e o País no sentido de 
apoiar a qualificação dos órgãos municipais de Estado en-
carregados de deliberar, controlar e zelar pelo cumprimento 
dos direitos de crianças e adolescentes em cada localidade, 
os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Ado-
lescente e os Conselhos Tutelares.

Durante a pesquisa, subdividida em seus 5 questioná-
rios (CMDCAs, CTs, conselheiros e conselheiras tutelares, 
conselheiros e conselheiras de direitos e fundos para a in-
fância e adolescência) formam ouvidas cerca de 2.900 pes-
soas nos 492 municípios em que houve adesão. Sendo apli-
cados questionários para CTs em 487 municípios (98%), 
para CMDCAs em 474 municípios (95%) e para FIAs, em 
426 municípios (86%), conforme apresentado a seguir:
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Tabela 3A: Número de CMDCAs, FIAs e CTs participantes 
da pesquisa, por RF.

Região 
Funcional CMDCAs % FIAs % CTs %

RF1 68 97,1 67 95,7 69 98,6
RF2 57 96,6 51 86,4 59 100,0
RF3 48 98,0 32 65,3 49 100,0
RF4 18 85,7 9 42,9 21 100,0
RF5 22 100,0 17 77,3 22 100,0
RF6 20 100,0 20 100,0 20 100,0
RF7 77 100,0 75 97,4 76 98,7
RF8 49 100,0 46 93,9 49 100,0
RF9 114 87,7 109 83,8 122 93,8

Total 474 95,4 426 85,7 487 98,0
Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Alcançou-se 100% de execução junto aos CTs de 6 RFs 
(2, 3, 4, 5, 6 e 8), assim como aos CMDCAs de 4 RFs (5, 6, 
7 e 8) e em uma RF (RF6), junto aos FIAs. Sendo a RF6 a 
única em que se conseguiu aplicar todos os questionários.
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Quadro 1A: Relação dos municípios que não participaram da 
pesquisa.

CTs
Alto Alegre, Áurea, Ciríaco, Eldorado do Sul, Frederico 
Westphalen, Muliterno, Santo Augusto, São Domingos do 
Sul, Seberi e Tio Hugo.

CMDCAs

Balneário Pinhal, Barracão, Capão Bonito do Sul, Capitão, 
Cidreira, Ciríaco, Cristal do Sul, David Canabarro, Eldora-
do do Sul, Gentil, Imbé, Iraí, Jacuizinho, Maratá, Marques 
de Souza, Mormaço, Muliterno, Paim Filho, Palmitinho, 
Santo Antônio do Palma, São Domingos do Sul, Tio Hugo 
e Tupanci do Sul.

FIAs

Arroio do Padre, Balneário Pinhal, Barão de Cotegipe, Bar-
racão, Boa Vista das Missões, Boqueirão do Leão, Bozano, 
Cambará do Sul, Campestre da Serra, Capão Bonito do Sul, 
Capão do Leão, Capitão, Capivari do Sul, Caraá, Cidreira, 
Ciríaco, Colinas, Coronel Pilar, Cristal do Sul, David Cana-
barro, Dom Pedro de Alcântara, Dona Francisca, Eldorado 
do Sul, Engenho Velho, Fagundes Varela, Gentil, Guabiju, 
Imbé, Iraí, Itaara, Jacuizinho, Jaquirana, Mampituba, Ma-
quiné, Maratá, Mariana Pimentel, Marques de Souza, 
Montauri, Mormaço, Morrinhos do Sul, Morro Redondo, 

FIAs

Muçum, Muitos Capões, Muliterno, Nova Pádua, Nova 
Roma do Sul, Paim Filho, Palmitinho, Pedro Osório, Pi-
nhal da Serra, Pinheiro Machado, Pouso Novo, Progresso, 
Protásio Alves, Santa Tereza, Santo Antônio do Palma, 
Santo Cristo, São Domingos do Sul, São João da Urtiga, 
São Jorge, São José do Ouro, São Valentim do Sul, Tabaí, 
Terra de Areia, Tio Hugo, Três Forquilhas, Tupanci do Sul, 
União da Serra, Vila Nova do Sul, Vista Alegre do  Prata e 
Xangri-Lá.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Apenas 5 municípios, 1% dos municípios sul-rio-
-grandenses (Ciríaco, RF9, Eldorado do Sul, RF1, Muli-
terno, RF9, São Domingos do Sul, RF9, e Tio Hugo, RF9), 
não participaram da pesquisa por nenhum órgão e não 
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responderam a nenhum questionário. Percebendo-se que, 
majoritariamente, a não participação na pesquisa decorreu 
de inexistência real dos FIAs nos respectivos municípios, 
não funcionamento dos CMDCAs com inexistência de 
qualquer pessoa responsável efetiva ou formalmente habi-
litada para prestar informações e recusa do Conselho Tu-
telar. Apesar de inúmeras tentativas de diálogo realizadas  
normalmente no caso dos CTs, ainda serem apoiadas por 
algum Conselho próximo e/ou por dirigente da Aconturs.

As dificuldades com a participação-adesão à pesquisa, 
ainda que bastante mitigadas por conta da ação de busca 
ativa, indo-se aos municípios, são antigas e não exclusivas 
deste campo de políticas públicas. Pesquisa realizada em 
2006 pelo Centro de Empreendedorismo Social e Admi-
nistração em Terceiro Setor, a partir de demanda da Se-
cretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República e do Conanda, junto a Conselhos Estaduais e 
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e a 
Conselhos Tutelares, encontrou apenas 49% dos CMD-
CAs funcionando regularmente e que 47% deles tiveram 
períodos de interrupção das atividades ou nunca desenvol-
veram ação efetiva no município. “Os próprios percentuais de 
retorno dos questionários enviados pelos pesquisadores apontam 
para possíveis fragilidades no funcionamento desses Conselhos: 
responderam à pesquisa 96% dos Conselhos Estaduais, 71% dos 
Conselhos Tutelares e, comparativamente, apenas 49% dos Con-
selhos Municipais” (FUNDAÇÃO ABRINQ, 2015, p. 09). 
Assim como aquelas realizadas no RS, como a “Pesquisa de 
dados a respeito dos Conselhos Tutelares do RS”, realizada pelo 
Cedeca/Proame, em 2005, com adesão de 58%, e a pesquisa 
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“Atendimento ao ECA no âmbito dos Municípios do RS”, do 
Tribunal de Contas do Estado, com adesão de 92,5%.

Mobilizamos equipe do projeto, Cedica e SJCDH e 
chamamos pessoas para conversar, sendo o único momento 
reflexivo à luz da doutrina de proteção integral à disposição 
dos conselheiros(as), de acordo com os mesmos(as). Que 
sigamos nos mobilizando coletivamente, pois

Mobilizar é estimular e apoiar um proces-
so que requer dedicação contínua e produz 
resultados cotidianamente; não se reduz à 
realização de eventos, nem à convocação das 
pessoas para manifestações públicas. Mobi-
lizar é convocar vontades, compartilhando 
interpretações e significados, para decidir e 
atuar em busca de um objetivo comum. [...] 
Às vezes, a mobilização é confundida com 
manifestações públicas, com a convocação 
física das pessoas em um mesmo espaço. Se o 
propósito da mobilização é passageiro (uma 
manifestação, uma festa), converte-se em 
um evento. Se o propósito requer educação 
contínua, converte-se em um processo que 
produz resultados cotidianamente, ou seja, 
em efetiva mobilização. A mobilização par-
ticipada não requer que as pessoas estejam 
reunidas num mesmo espaço físico ou que 
se conheçam. O que se requer é conhecer e 
compartilhar o significado e a interpretação 
ou seja, ter a certeza coletiva de que “o que 
faço, também é feito e entendido da mes-
ma maneira por muitos, outros de minha 
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mesma categoria ou trabalho”. (ARANGO, 
1994, p. 30).

Que possamos todos e todas, com o conhecimento co-
letivo, só construído porque partilhado, continuar convo-
cando vontades a favor dos direitos humanos de crianças 
e adolescentes, inclusive por meio das condições de atua-
ção dos órgãos que mais cotidianamente devem se ocupar 
desses direitos: os Conselhos Municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e os Conselhos Tutelares.
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1. O Sistema de Garantia de direitos da 
criança e do adolescente no Rio Grande 

do Sul – Alguns elementos de análise

José Carlos Sturza de Moraes1

O conhecimento sobre a organização do Sistema de 
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SG-
DCA), estabelecido pela Resolução 113/2006 do Conanda, 
no Rio Grande do Sul é fundamental para a promoção e 
defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Inclusive no 
que se refere a algumas políticas públicas – especialmente 
de nível estadual – e eventual oferta destas por meio de seus 
programas e serviços nos municípios, tecendo relação com 
as dinâmicas socio-regionais estabelecidas para sua efeti-
vação. Cotejando elementos que podem ajudar a entender 
parte das diferenças existentes entre regiões, municípios 
e Conselhos. Assim como também para indicar possibili-
dades de inter-relações entre os Conselhos Municipais de 
Direitos da Criança e do Adolescente e os Conselhos Tute-
lares e destes com estas mesmas políticas a fim de qualificar 

1 Cientista Social, Mestre em Educação – Faced/UFRGS. Especialista em Educação 
de Jovens e Adultos e Privados de Liberdade e Especialista em Ética e Educação em 
Direitos Humanos. Foi conselheiro tutelar em Porto Alegre (1995/2001) e conse-
lheiro do Cedica/RS e do Conanda (2014/2016). É coordenador de desenvolvimen-
to programático das Aldeias Infantis SOS Brasil (Região Sul) – sturza.demoraes@
gmail.com.
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ainda mais o atendimento aos direitos de crianças e adoles-
centes em cada município sul-rio-grandense.

Para tanto se subdividiu este capítulo em três partes: 
defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes no 
RS, promoção dos direitos humanos de crianças e adoles-
centes no RS e controle da efetivação dos direitos humanos 
de crianças e adolescentes no RS, em que se apresentam 
informações acerca dos sistemas de atendimento da justiça 
e segurança, de assistência social, educação, direitos huma-
nos, saúde, Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e 
do Adolescente e de aspectos desse atendimento em termos 
regionais e municipais.

Por evidente, não se quer, nem se buscou, análise apro-
fundada das políticas públicas e seus sistemas, mas mais 
efetivamente aspectos de sua organização, capilaridade e 
oferta no tecido socio-geográfico do Rio Grande do Sul. 
Inclusive para contribuir com a necessária articulação das 
políticas e sistemas enquanto Sistema de Garantia dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente.

1.1 – Defesa dos direitos humanos de crianças e ado-
lescentes no RS

A defesa de direitos humanos de crianças e adolescen-
tes corresponde ao primeiro dos três eixos estratégicos do 
SGDCA, estabelecido pelo do Conanda em 2006, “carac-
teriza-se pela garantia do acesso à justiça, ou seja, pelo recurso 
às instâncias públicas e mecanismos jurídicos de proteção legal 
dos direitos humanos, gerais e especiais, da infância e da adoles-
cência, para assegurar a impositividade deles e sua exigibilida-
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de, em concreto” (Conanda, Resolução 113/2006, artigo 6º). 
Na literatura especializada, desde 1990, também esse eixo 
é conhecido enquanto operadores de direito. Neste eixo do 
SGDCA situam-se:

I – judiciais, especialmente as Varas da In-
fância e da Juventude e suas equipes mul-
tiprofissionais, as Varas Criminais especia-
lizadas, os Tribunais do Júri, as comissões 
judiciais de adoção, os Tribunais de Justiça, 
as Corregedorias Gerais de Justiça;
II – público-ministeriais, especialmente as 
Promotorias de Justiça, os centros de apoio 
operacional, as Procuradorias de Justiça, as 
Procuradorias Gerais de Justiça, as Correge-
dorias Gerais do Ministério Publico;
III – Defensorias Públicas, serviços de asses-
soramento jurídico e assistência judiciária;
IV – Advocacia Geral da União e as Procu-
radorias Gerais dos estados;
V – Polícia Civil Judiciária, inclusive a Po-
lícia Técnica;
VI – Polícia Militar;
VII – Conselhos Tutelares; e
VIII – Ouvidorias.
Parágrafo único. Igualmente, situa-se neste 
eixo, a atuação das entidades sociais de defe-
sa de direitos humanos, incumbidas de pres-
tar proteção jurídico-social, nos termos do 
art. 87, V do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente. (Conanda, Res. 113/2006, Art. 7º)
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Em termos de organização do Sistema de Justiça no 
RS, os 497 municípios estão distribuídos em 165 Comarcas. 
Sendo que as Comarcas jurisdicionam de um a 15 municí-
pios, não havendo relação entre número de municípios ou 
população total atendida e o número de Comarcas. Exis-
tindo nessas Comarcas 520 Varas e 57 Juizados Especiais 
instalados no RS (Relatório TJRS – Comarcas do Estado, 
2020).

A organização do Sistema de Justiça é importante para 
o SGDCA como um todo, visto que as autoridades judi-
ciárias, do Ministério Público e da Defensoria Pública são 
as mesmas e as estruturas disponíveis, segundo o tamanho 
da Comarca, são diferentes e podem impactar diferente-
mente na qualidade da oferta de serviços dessas agências 
protetivas de Estado. Especialmente no que diz respeito a 
existência de varas especializadas da infância e juventude e 
equipes interprofissionais, destinadas a assessorar a Justiça 
da Infância e da Juventude, fornecendo subsídios, inclusive 
mediante laudos, em audiências, aconselhamento, orien-
tação, encaminhamento, prevenção e outros, à autoridade 
judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista 
técnico, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA – em seus artigos 150 e 151).

No RS a Justiça da Infância e Juventude está organiza-
da a partir da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ), 
órgão administrativo que tem, entre outras atribuições: pro-
mover a articulação interna e externa da justiça da infância 
e da juventude com outros órgãos governamentais e não-
-governamentais; colaborar para a formação inicial, conti-
nuada e especializada de magistrados e servidores na área 
da infância e da juventude mediante cursos de atualização 
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e treinamento; estabelecer diretrizes e ações para garantia 
da execução das medidas socioeducativas de meio aberto, 
de internação e de semiliberdade; estabelecer diretrizes e 
ações para garantia da execução das medidas de proteção de 
acolhimento institucional e familiar e fomentar pesquisas 
relativas à matéria da infância e juventude com o intuito de 
auxiliar na elaboração de políticas públicas, sociais e insti-
tucionais. Além de dez Juizados Regionais da Infância e 
Juventude que referenciam um conjunto de Comarcas de 
uma determinada região.

Tabela 1B: Juizados Regionais da Infância e Juventude e Co-
marcas abrangidas.

Juizados  
Regionais Comarcas abrangidas

PORTO ALE-
GRE

Alvorada, Barra do Ribeiro, Butiá, Cachoeirinha, Ca-
noas, Charqueadas, General Câmara, Gravataí, Guaíba, 
São Jerônimo, Tapes, Triunfo, Viamão e Eldorado do 
Sul.

CAXIAS DO 
SUL

Antônio Prado, Bento Gonçalves, Bom Jesus, Canela, 
Carlos Barbosa, Farroupilha, Feliz, Flores da Cunha, 
Garibaldi, Gramado, Nova Petrópolis, Nova Prata, São 
Francisco de Paula, São Marcos, Vacaria e Veranópolis.

NOVO HAM-
BURGO

Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, 
Igrejinha, Ivoti, Montenegro, Portão, Parobé, São Le-
opoldo, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapucaia do 
Sul, Taquara e Três Coroas.

OSÓRIO
Capão da Canoa, Mostardas, Palmares do Sul, Santo 
Antônio da Patrulha, Terra de Areia, Torres e Traman-
daí.

PASSO FUN-
DO

Arvorezinha, Carazinho, Casca, Constantina, Erechim, 
Espumoso, Frederico Westphalen, Gaurama, Getúlio 
Vargas, Guaporé, Ibirubá, Iraí, Lagoa Vermelha, Marau, 
Marcelino Ramos, Não-Me-Toque, Nonoai, Palmei-
ra das Missões, Planalto, Rodeio Bonito, Ronda Alta, 
Sananduva, São José do Ouro, São Valentim, Sarandi, 
Seberi, Soledade, Tapejara e Tapera.
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PELOTAS
Arroio Grande, Bagé, Camaquã, Canguçu, Herval, Ja-
guarão, Pedro Osório, Pinheiro Machado, Piratini, Rio 
Grande, Santa Vitória do Palmar, São José do Norte e 
São Lourenço do Sul.

SANTA 
CRUZ DO 
SUL

Arroio do Meio, Arroio do Tigre, Candelária, Encan-
tado, Encruzilhada do Sul, Estrela, Lajeado, Rio Pardo, 
Salto do Jacuí, Sobradinho, Taquari, Teutônia, Venân-
cio Aires, Vera Cruz e Sato do Jacuí.

SANTA MA-
RIA

Agudo, Caçapava do Sul, Cacequi, Cachoeira do Sul, 
Dom Pedrito, Faxinal do Soturno, Jaguari, Júlio de 
Castilhos, Lavras do Sul, Restinga Seca, Rosário do 
Sul, São Gabriel, São Francisco de Assis, São Pedro do 
Sul, São Sepé, São Vicente do Sul e Tupanciretã.

SANTO ÂN-
GELO

Augusto Pestana, Campina das Missões, Campo Novo, 
Catuípe, Cerro Largo, Coronel Bicaco, Crissiumal, 
Cruz Alta, Giruá, Guarani das Missões, Horizontina, 
Ijuí, Panambi, Porto Xavier, Santa Bárbara do Sul, San-
ta Rosa, Santiago, Santo Antônio das Missões, Santo 
Augusto, Santo Cristo, São Luiz Gonzaga, Tenente 
Portela, Três de Maio, Três Passos e Tucunduva.

URUGUAIA-
NA

Alegrete, Itaqui, Quaraí, Santana do Livramento e São 
Borja.

Fonte: Tribunal de Justiça do RS, 2021.

Os 492 municípios abrangidos pela pesquisa estão dis-
tribuídos em 164 Comarcas (99,4%), excetuada apenas a 
Comarca de Eldorado do Sul (0,6%).

O Ministério Público Estadual, no que tange à área 
da infância e juventude, conta com o Centro de Apoio 
Operacional da Infância, Juventude, Educação, Família e 
Sucessões (CAOIJEFAM) “que disponibiliza informações 
técnico-jurídicas sobre os direitos fundamentais da criança e do 
adolescente, em especial, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e 
comunitária, suspensão e destituição do poder familiar, as di-
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versas formas de violência contra a criança e o adolescente, entre 
outros, estabelecendo intercâmbio com entidades ou órgãos pú-
blicos na efetivação dos direitos fundamentais da criança e do 
adolescente” (MP-RS, página institucional, abril de 2021).

A Defensoria Pública Estadual possuí o Núcleo de 
Defesa da Criança e do Adolescente (Nudeca) que pres-
ta atendimento especializado para promover e defender os 
direitos de crianças e adolescentes, atuando no âmbito pro-
tetivo, socioeducativo e de educação em direitos. “Na seara 
protetiva, a Defensoria Pública tem legitimidade para propor 
medidas judiciais ou extrajudiciais para a tutela de interesses 
coletivos ou individuais de crianças e adolescentes, podendo, 
ainda, representar junto aos sistemas internacionais de prote-
ção. Na seara socioeducativa, a Defensoria Pública tem o dever 
legal de assegurar aos adolescentes em conflito com a lei o pleno 
exercício de seus direitos e garantias fundamentais” (DPE/RS, 
página institucional, abril de 2021).

Os Conselhos Tutelares, “órgãos contenciosos não jurisdi-
cionais, encarregados de ‘zelar pelo cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente’, particularmente através da aplicação 
de medidas especiais de proteção a crianças e adolescentes com 
direitos ameaçados ou violados e através da aplicação de me-
didas especiais a pais ou responsáveis” (Conanda, Resolução 
113/2006, artigo 10), existem em todos os municípios do 
RS. Em 486 municípios um único CT e em 11 municípios 
mais de um: Porto Alegre, Pelotas, Canoas, Rio Grande, 
Santa Maria, Viamão, Caxias do Sul, Gravataí, Passo Fun-
do, Novo Hamburgo e São Leopoldo.

Diferentemente dos CMDCAs, previstos para existi-
rem um por município, os CTs têm previsão, a partir da 
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Resolução 170/2014 do Conanda, de terem ao menos uma 
unidade a cada 100 mil habitantes. A seguir se apresentam 
dados a respeito desta circunstância no RS:

Tabela 2B: Municípios com mais de 100 mil habitantes e ade-
quação do número de CTs ao tamanho da população.

Município CTs População Adequação do nº de CTs à 
população

Alvorada 1 195.718 Deficit de 1 CT
Bagé 1 116.792 Deficit de 1 CT
Bento Gonçalves 1 107.341 Deficit de 1 CT
Cachoeirinha 1 118.278 Deficit de 1 CT
Canoas 4 323.827 Adequado

Caxias do Sul 2 437.889 Deficit de 3 
CTs

Gravataí 2 255.660 Deficit de 1 CT
Novo Hamburgo 2 239.051 Deficit de 1 CT
Passo Fundo 2 184.826 Adequado

Pelotas 6 328.275
Acima do nº 
mínimo em 2 

CTs

Porto Alegre 10 1.450.555 Deficit de 5 
CTs

Rio Grande* 3 197.253
Acima do nº 
mínimo em 

1 CT
Santa Cruz do Sul 1 118.287 Deficit de 1 CT
Santa Maria 3 268.450 Adequado
São Leopoldo 2 214.210 Deficit de 1 CT
Uruguaiana 1 125.507 Deficit de 1 CT
Viamão 3 239.384 Adequado
Total 45 4.921.303 + 3 - 17

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010 e Conanda, Resolução 170/2014.
(*) Lei Municipal estabelece um CT a cada 50 mil habitantes.
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Com base na pesquisa, se verificou a existência de 525 
CTs em funcionamento, inclusos os 10 em que não ade-
riram à pesquisa, correspondendo a 486 municípios com 
CTs único e a 11 municípios com mais de um CT: 10 em 
Porto Alegre, 6 em Pelotas, 4 em Canoas, 3 em Rio Grande, 
Santa Maria e Viamão; 2 em Caxias do Sul, Gravataí, Passo 
Fundo, Novo Hamburgo e São Leopoldo, totalizando 11 
municípios e 39 CTs. Com deficit de 17 CTs a serem insta-
lados em 11 municípios, conforme Tabela 2B.

Não há previsão no ECA para organização estadual e/
ou regional de Conselhos Tutelares, tendo esses órgãos in-
cumbências de âmbito municipal. Contudo, desde 1993, as 
pessoas conselheiras tutelares têm se organizado. Primeiro 
por meio da Comissão Estadual dos Conselhos Tutelares e 
após, e até este período, por intermédio da Associação de 
Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Rio Grande 
do Sul (Aconturs) que atua em, pelo menos, duas frentes: 
apoio e defesa das pessoas conselheiras, enquanto organiza-
ção associativa de classe, e na defesa de direitos de crianças 
e adolescentes, a partir da defesa do ECA.

Atualmente a Aconturs está organizada a partir de 16 
regionais: Alto Uruguai, Altos da Serra, Carbonífera, Cen-
tro, Costa Doce, Fronteira, Hortênsias, Litoral, Missões, 
Planalto Médio (Coplame), Porto Alegre, Serra, Sinos – 
Caí – Paranhana, Sul, Vale do Gravataí e Vale do Taqua-
ri. Conselheiros(as) e ex-conselheiros(as) tutelares destas 
regionais se reúnem em encontros e seminários regionais, 
normalmente com periodicidade definida em cada regional 
e com momentos de formação continuada, com participa-
ção de outros atores do SGDCA.
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Quanto à política de Segurança Pública, em termos de 
gestão estadual, é coordenada pela Secretaria da Segurança 
Pública (SSP/RS), a qual encontram-se vinculados o Cor-
po de Bombeiros, o Departamento Estadual de Trânsito, 
o Instituto-Geral de Perícias, a Brigada Militar e a Polícia 
Civil. Sendo as polícias civil e militar e as unidades regio-
nais de perícias os órgãos do SGDCA que mais frequente-
mente têm interface com os conselhos, especialmente com 
os tutelares.

Apesar dos muitos esforços, especialmente desde a con-
quista da redemocratização (década de 1980), de se consti-
tuir polícias cidadãs e das exceções louváveis, infelizmente a 
regra do atendimento policial, especialmente nas delegacias 
de polícia, tem sido a inobservância aos bons tratos com a 
população demandante de suas ações. Razão principal da 
criação de inúmeras e crescentes delegacias especializadas e 
alguns serviços em polícias militares

Atualmente, o Departamento Estadual de Proteção a 
Grupos Vulneráveis (DPGV), integrante da Polícia Civil 
sul-rio-grandense, concentra todas as delegacias de polícia 
que atendem os assim chamados grupos vulneráveis: “mu-
lheres, idosos, crianças e adolescentes quando vítimas em 
razão de sua condição, bem como de pessoas que figurem 
como vítimas de crimes de intolerância (discriminação ou 
preconceito) quanto à raça, cor, etnia, religião, procedên-
cia nacional, orientação sexual, identidade de gênero ou 
em razão de deficiência. Atua também na apuração de atos 
infracionais de adolescentes. Tem articulação operacional 
com as Delegacias de Polícia de Proteção a Grupos Vul-
neráveis do interior, que abrange também as Delegacias de 
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Polícia Especializada no atendimento à Mulher, Delegacias 
de Polícia da Criança e do Adolescente, e as Delegacias de 
Polícia do Idoso e da Intolerância” (DPGV, página institu-
cional, abril de 2021).

Desde a criação do DPGV o Deca passou de Depar-
tamento da Polícia Civil sul-rio-grandense para Divisão 
Especial da Criança e do Adolescente (Deca), vinculado a 
esse departamento.

Tabela 3B: Delegacias Especializadas de Proteção à Criança e 
ao Adolescente no RS.

Município Delegacia

CACHOEIRA DO SUL DPCA/20DPRI/DPI
CANOAS DPCA/2DPRM/DPM
CARAZINHO DPCA/28DPRI/DPI
CAXIAS DO SUL DPCA/8DPRI/DPI
PASSO FUNDO DPCA/6DPRI/DPI
PELOTAS DPCA/18DPRI/DPI

PORTO ALEGRE
DPPA/Deca/DPGV
1ª DPCA/Deca/DPGV
2ª DPCA/Deca/DPGV
3ª DPCA/Deca/DPGV

RIO GRANDE DPCA/7DPRI/DPI
SANTA CRUZ DO SUL DPCA/16DPRI/DPI
SANTA MARIA DPCA/3DPRI/DPI
SANTO ÂNGELO DPCA/13DPRI/DPI
SÃO LUIZ GONZAGA DPCA/27DPRI/DPI
URUGUAIANA DPCA/4DPRI/DPI
VACARIA DPCA/25DPRI/DPI

Fonte: Secretaria de Segurança Pública, PC/DPGV/Deca-RS, 2021. 
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A Polícia Militar sul-rio-grandense, Brigada Militar, 
assim como a Polícia Civil, integra e está próxima aos SG-
DCA no RS, inclusive ambas compondo no período de 
execução da pesquisa ou anteriores vários CMDCAs e o 
próprio Cedica/RS, entre outros fatores locais, pela execu-
ção do Programa Educacional de Resistência às Drogas e 
à Violência (PROERD), política pública de prevenção às 
drogas (Lei Estadual 13.468/2010) em escolas. Também 
há um crescimento de atuação da corporação em ações de 
combate à violência contra a mulher, com o advento da 
criação da Patrulha Maria da Penha, atualmente presente 
em 112 municípios2, integrando a Rede Estadual de En-
frentamento e Atendimento Especializado às Mulheres 
em Situação de Violência e Promoção da Autonomia das 
Mulheres – Rede Lilás, criada em 2013 (Brigada Militar, 
página institucional, abril de 2021).

2 Alegria, Alto Feliz, Alvorada, Araricá, Arroio do Padre, Arroio do Sal, Arroio dos 
Ratos, Arroio Grande, Bagé, Bento Gonçalves, Boa Vista das Missões, Boa Vista do 
Buricá, Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, Bom Princípio, Bom Progres-
so, Bom Retiro do Sul, Brochier, Butiá, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, 
Canela, Canoas, Capão da Canoa, Capão do Leão, Capela de Santana, Carazinho, 
Caxias do Sul, Charqueadas, Colinas, Cruz Alta, Erechim, Esperança do Sul, Esteio, 
Estrela, Farroupilha, Fazenda Vilanova, Feliz, Fortaleza dos Valos, Frederico Wes-
tphalen, Glorinha, Gramado, Gravataí, Guaíba, Harmonia, Igrejinha, Ijuí, Imbé, In-
dependência, Itaqui, Jaguarão, Lajeado do Bugre, Lajeado, Linha Nova, Maçambará, 
Maratá, Mato Leitão, Minas do Leão, Montenegro, Morro Redondo, Nova Candelá-
ria, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Barreiro, Novo Hamburgo, Osório, Palmeira 
das Missões, Pantano Grande, Pareci Novo, Passo Fundo, Pejuçara, Pelotas, Portão, 
Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo, Sagrada Família, Salvador do Sul, Santa Cruz 
do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santiago, Santo Ângelo, 
São Borja, São Jerônimo, São José das Missões, São José do Hortêncio, São José do 
Inhancorá, São José do Sul, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, São Pedro da Serra, 
São Pedro das Missões, São Sebastião do Caí, São Vendelino, Sapiranga, Sapucaia do 
Sul, Tiradentes do Sul, Torres, Tramandaí, Três Coroas, Três de Maio, Três Passos, 
Tupandi, Uruguaiana, Vacaria, Vale Real, Venâncio Aires, Viamão e Xangri-lá (ht-
tps://www.brigadamilitar.rs.gov.br/patrulha-maria-da-penha).
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Finalmente o Instituto-Geral de Perícias (IGP), da Se-
cretaria de Segurança Pública, é o órgão encarregado, entre 
outras atribuições, das perícias legais, físicas e psíquicas, in-
clusive integrando o projeto intersetorial, interinstitucional 
e multidisciplinar Centro de Referência em Atendimen-
to Infanto-juvenil (CRAI). Parceria entre a Prefeitura de 
Porto Alegre e a Secretaria de Segurança Pública, através 
do IGP e da Polícia Civil, com articulação do Ministério 
Público do RS. O CRAI visa garantir a assistência em ca-
sos de suspeita ou confirmação de abuso sexual a crianças e 
adolescentes, bem como em situações nas quais estas pre-
senciaram crimes de feminicídio.

No CRAI o IGP é responsável pela realização das pe-
rícias físicas e psíquicas, utilizado protocolos internacionais 
para subsidiar as autoridades policiais e judiciárias, evitan-
do que crianças e adolescentes necessitem ser escutadas 
mais de uma vez. “Uma das características do CRAI é a comu-
nicação precoce entre as instituições responsáveis pela apuração 
dos fatos e proteção das vítimas. O serviço foi um dos modelos 
utilizados para a elaboração da Lei 13.431/2017, que insti-
tui a criação de centros integrados para a proteção de crianças 
e adolescentes vítimas de violência. Em 2018, o IGP iniciou o 
processo de descentralização das perícias, atendendo solicitações 
em Canoas, Caxias do Sul, Lajeado, Pelotas, Osório, Santana 
do Livramento, Santa Rosa e Santa Maria. O deslocamento dos 
peritos evita que as famílias precisem viajar para Porto Alegre 
e diminui o tempo de espera. As perícias só podem ser solicitadas 
pela autoridade policial, judiciária ou do Ministério Público. A 
denúncia de crimes contra crianças e adolescentes pode ser feita 
nos Conselhos Tutelares, na DCA – Delegacia da Criança e do 
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Adolescente, na Delegacia de Polícia mais próxima ou no Mi-
nistério Público do Estado” (IGP, página institucional, abril 
de 2021).

Em 2021, o IGP conta com unidades em 34 municí-
pios: Alegrete, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, 
Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, 
Frederico Westphalen, Ijuí, Lagoa Vermelha, Lajeado, 
Osório, Palmeiras das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto 
Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa 
Rosa, Santana do Livramento, Santiago, Santo Ângelo, São 
Borja, São Gabriel, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, So-
ledade, Taquara, Três Passos, Uruguaiana e Vacaria.

1.2 – Promoção dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes no RS

A promoção dos direitos humanos de crianças e ado-
lescentes corresponde ao segundo eixo estratégico do 
SGDCA, estabelecido pelo do Conanda em 2006, e “ope-
racionaliza-se através do desenvolvimento da ‘política de aten-
dimento dos direitos da criança e do adolescente’, prevista no 
art. 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que integra 
o âmbito maior da política de promoção e proteção dos direitos 
humanos” (Conanda, Resolução 113/2006, artigo 14).

As políticas públicas de Assistência Social, especial-
mente após a criação do Sistema Único de Assistência So-
cial (SUAS) entre os anos de 2003 e 2009, de Educação, 
de Saúde, de Trabalho e de Direitos Humanos estão entre 
as mais importantes para a sustentação dos direitos huma-
nos de crianças e adolescentes. Em termos estaduais, todas 
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essas políticas, inclusive a mais recente, a política de Direi-
tos Humanos, apresenta estruturas, orçamentos e oferta de 
serviços bastante diferenciados, assim como capilaridades 
distintas em termos de existência materializada em serviços 
nos municípios.

- Assistência Social
A política pública de Assistência Social, atualmente 

coordenada pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social 
(STAS) apresenta importante e preocupante inconstância 
em sua estrutura, nas últimas duas décadas praticamente 
a cada gestão sendo mudada sua composição e órgãos vin-
culados. O que fragiliza sobremaneira esta política públi-
ca ainda nova no contexto brasileiro e sul-rio-grandense. 
No cenário atual, por exemplo, uma crítica importante de 
movimentos sociais e conselhos de categorias se deve ao 
fato do Governo do Estado ter desvinculado a Fundação 
de Proteção Especial do Rio Grande do Sul (FPERGS) 
da estrutura da STAS, inclusive porque essa deve seguir “as 
orientações emanadas do órgão responsável pela Política de 
Assistência Social integrante da estrutura organizacional 
da respectiva Secretaria” (Decreto nº 41.651/2002). Bem, 
o órgão estadual é o Departamento de Assistência Social e 
esse, conforme a Figura 1B, segue vinculado à STAS.
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Figura 1B: Estrutura da secretaria responsável pelas políticas 
públicas de Trabalho e Assistência Social (STAS) no RS, em 
2021.

Fonte: Secretaria do Trabalho e Assistência Social, 2021. 

Conforme dados da STAS3, foi verificada a existên-
cia da Média Complexidade do SUAS em 123 municí-
pios (24,7% dos 497 municípios do RS), a partir de 134 
CREAS ativos, com apenas 4 municípios com mais de uma 
unidade (Porto Alegre, com nove, Pelotas, Caxias e Novo 
Hamburgo, com duas unidades cada). Verificando-se em 39 
CREAS (29,1%) equipes compostas de uma a quatro pes-
soas; 60 (44,8%) com equipe de 6 a 10 pessoas; 23 (17,2%) 
com equipes de 11 a 20 pessoas e 12 (9%) CREAS com 
equipes com 21 pessoas ou mais – sendo oito destes em 
Porto Alegre. 

3 Sitio institucional da STAS, acessado em abril de 2021, com tabela atualizada de 
dados sobre CREAS de maio de 2020.
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Ainda no que diz respeito à média complexidade da 
política pública de Assistência Social no RS, conforme da-
dos da STAS já referenciados, apenas 11 municípios con-
tavam com Centro POP (unidade pública voltada para o 
atendimento especializado à população em situação de rua, 
que deve ofertar, obrigatoriamente, o Serviço Especializa-
do para Pessoas em Situação de Rua): Cachoeirinha (RF1), 
Canoas (RF1), Caxias do Sul (RF3), Gravataí (RF1), Novo 
Hamburgo (RF1), Passo Fundo (RF9), Pelotas (RF5), Por-
to Alegre (RF1), com 3 unidades, Rio Grande (RF5), São 
Leopoldo (RF1) e Viamão (RF1).

Igualmente, a partir dos dados oficiais da STAS, com 
base em levantamento de maio de 2020, em 2021 o RS 
contava com uma rede de 592 CRAS ativos no RS, cor-
respondendo a uma oferta de serviços 442% maior que 
CREAS. Uma rede presente em 479 municípios (96% dos 
497 municípios do RS). Sendo em 432 municípios (90%) 
executado em uma única unidade municipal e em 48 (10%) 
em mais de uma, variando nesses municípios a quantidade 
de CRAS entre 2 unidades, em 27 municípios, e 22 uni-
dades em Porto Alegre. Verificando-se 29 CRAS (4,9%) 
com equipe composta de uma a três pessoas; 44 (7,4%) com 
equipe de 4 pessoas; 101 (17,1%) com equipes entre 5 e 6 
pessoas; 193 (32,6%) com equipes entre 7 e 9 e 225 CRAS 
(38,0%) com 10 ou mais pessoas – sendo 8 destes em Porto 
Alegre.

- Educação
As equipes com composição aquém da normativa 

(NOB-RH SUAS) comprometem sobremaneira o traba-
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lho alcançado por CRAS e CREAS nos territórios, muitas 
vezes inviabilizando intervenções técnicas qualificadas.

Quanto à política pública de Educação no RS ela é 
coordenada pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc), 
sem praticamente nenhuma alteração de estrutura nas últi-
mas décadas. Administra o Sistema Estatual de Educação, 
organizado em 30 Coordenadorias Regionais de Educação 
(CREs), que referenciam regionalmente os 497 municípios 
sul-rio-grandenses. Cada CRE referencia de um (1ª CRE) 
a 42 municípios (15ª CRE), conforme tabela 4B a seguir:

Tabela 4B: Coordenadorias Regionais de Educação (Seduc/
RS) e municípios referenciados.

CRE Municípios referenciados
CRE 01 
– Porto 
Alegre

Porto Alegre

CRE 
02 – São 
Leopoldo

Alto Feliz, Araricá, Barão, Bom Princípio, Brochier, 
Campo Bom, Capela de Santana, Dois Irmãos, 
Estância Velha, Feliz, Harmonia, Igrejinha, Ivoti, 
Lindolfo Collor, Linha Nova, Maratá, Montenegro, 
Morro Reuter, Nova Hartz, Novo Hamburgo, Pareci 
Novo, Parobé, Poço das Antas, Portão, Presidente 
Lucena, Salvador do Sul, Santa Maria do Herval, São 
José do Hortêncio, São José do Sul, São Leopoldo, 
São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, São Vende-
lino, Sapiranga, Taquara, Três Coroas, Tupandi e Vale 
Real

CRE 03 
– Estrela

Anta Gorda, Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, 
Canudos do Vale, Capitão, Colinas, Coqueiro Baixo, 
Cruzeiro do Sul, Doutor Ricardo, Encantado, Estrela, 
Fazenda Vilanova, Forquetinha, Imigrante, Lajeado, 
Marques de Souza, Muçum, Nova Bréscia, Paverama, 
Pouso Novo, Progresso, Putinga, Relvado, Roca Sales, 
Santa Clara do Sul, Sério, Tabaí, Taquari, Teutônia, 
Travesseiro, Vespasiano Correa e Westfalia
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CRE 04 
– Caxias 
do Sul

Antônio Prado, Cambará do Sul, Canela, Caxias do 
Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado, Jaquira-
na, Nova Pádua, Nova Petrópolis, Nova Roma do Sul, 
Picada Café, São Franc. de Paula e São Marcos

CRE 05 
– Pelotas

Amaral Ferrador, Arroio do Padre, Arroio Grande, 
Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Cristal, Herval, Ja-
guarão, Morro Redondo, Pedras Altas, Pedro Osório, 
Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Santana da Boa 
Vista, São Lourenço do Sul e Turuçu

CRE 06 
– Santa 
Cruz do 
Sul

Boqueirão do Leão, Candelária, Encruzilhada do Sul, 
Gramado Xavier, Herveiras, Lagoa Bonita do Sul, 
Mato Leitão, Pantano Grande, Passa Sete, Passo do 
Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, 
Sobradinho, Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio Aires e 
Vera Cruz

CRE 07 
– Passo 
Fundo

Água Santa, Camargo, Capão Bonito do Sul, Casca, 
Caseiros, Ciríaco, Coxilha, David Canabarro, Ernesti-
na, Gentil, Gramado dos Loureiros, Guaporé, Ibiaçá, 
Ibiraiaras, Lagoa Vermelha, Marau, Mato Castelhano, 
Muliterno, Nicolau Vergueiro, Nonoai, Passo Fundo, 
Pontão, Rio dos Índios, Sta. Cecília do Sul, Sto. Antô-
nio do Palma, São Domingos do Sul, Sertão, Tapejara, 
União da Serra, Vanini, Vila Lângaro e Vila Maria

CRE 08 
– Santa 
Maria

Cacequi, Dilermando de Aguiar, Faxinal do Soturno, 
Formigueiro, Itaara, Ivorá, Jaguari, Júlio de Castilhos, 
Mata, Nova Esperança do Sul, Nova Palma, Pinhal 
Grande, Quevedos, Santa Maria, São Francisco de 
Assis, São João do Polêsine, São Martinho da Serra, 
São Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Sil-
veira Martins, Toropi e Vila Nova do Sul

CRE 09 
– Cruz 
Alta

Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, Cruz Alta, 
Fortaleza dos Valos,  
Ibirubá, Jacuizinho, Jari, Pejuçara, Quinze de Novem-
bro, Salto do Jacuí e Tupanciretã

CRE 10 
– Uru-
guaiana

Alegrete, Barra do Quaraí, Itaqui, Manoel Viana e 
Uruguaiana
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CRE 11 
– Osório

Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, 
Capivari do Sul, Caraá, Cidreira, Dom Pedro de Al-
cântara, Imbé, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos 
do Sul, Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Riozinho, 
Rolante, Santo Antônio da Patrulha, Tavares, Terra de 
Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, Três For-
quilhas e Xangri-lá

CRE 12 
– Guaíba

Arambaré, Arroio dos Ratos, Barão do Triunfo, Barra 
do Ribeiro, Butiá, Camaquã, Cerro Grande do Sul, 
Charqueadas, Chuvisca, Dom Feliciano, Eldorado do 
Sul, General Câmara, Guaíba, Mariana Pimentel, Mi-
nas do Leão, São Jerônimo, Sentinela do Sul, Sertão 
Santana e Tapes

CRE 13 
– Bagé

Aceguá, Bagé, Caçapava do Sul, Candiota, Dom Pe-
drito, Hulha Negra e Lavras do Sul

CRE 14 
– Santo 
Ângelo

Cerro Largo, Entre-Ijuís, Eugênio de Castro, Guarani 
das Missões, Salvador das Missões, Santo Ângelo, 
São Miguel das Missões, São Pedro do Butiá, Sete de 
Setembro, Ubiretama e Vitória das Missões

CRE 
15 – Ere-
chim

Aratiba, Áurea, Barão de Cotegipe, Barra do Rio 
Azul, Barracão, Benjamin Constant do Sul, Cacique 
Doble, Campinas do Sul, Carlos Gomes, Centenário, 
Charrua, Cruzaltense, Entre Rios do Sul, Erebango, 
Erechim, Erval Grande, Estação, Faxinalzinho Flo-
riano Peixoto, Gaurama, Getúlio Vargas, Ipiranga do 
Sul, Itatiba do Sul, Jacutinga, Machadinho, Marcelino 
Ramos, Mariano Moro, Maximiliano de Almeida, 
Paim Filho, Paulo Bento, Ponte Preta, Quatro Irmãos, 
Sananduva, Santo Expedito do Sul, São João da Ur-
tiga, São José do Ouro, São Valentim, Severiano de 
Almeida, Três Arroios, Tupanci do Sul e Viadutos

CRE 16 
– Bento 
Gonçal-
ves

André da Rocha, Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, 
Carlos Barbosa, Coronel Pilar, Cotiporã, Dois Lajea-
dos, Fagundes Varela, Garibaldi, Guabiju, Montauri, 
Monte Belo do Sul, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova 
Prata, Paraí, Pinto Bandeira, Protásio Alves, Santa Te-
reza, São Jorge, São Valentim do Sul, Serafina Corrêa, 
Veranópolis, Vila Flores e Vista Alegre do Prata
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CRE 17 
– Santa 
Rosa

Alecrim, Alegria, Boa Vista do Buricá, Campina das 
Missões, Cândido Godói, Doutor Maurício Cardoso, 
Giruá, Horizontina, Independência, Nova Candelária, 
Novo Machado, Porto Lucena, Porto Mauá, Porto 
Vera Cruz, Santa Rosa, Santo Cristo, São José do 
Inhacorá, São Paulo das Missões, Senador Salgado 
Filho, Três de Maio, Tucunduva e Tuparendi

CRE 
18 – Rio 
Grande

Chuí, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e São 
José do Norte

CRE 19 
– Santana 
do Livra-
mento

Quaraí, Rosário do Sul, Santa Margarida do Sul, San-
tana do Livramento e São Gabriel

CRE 
20 – Pal-
meira das 
Missões

Alpestre, Ametista do Sul, Boa Vista das Missões, 
Caiçara, Cerro Grande, Cristal do Sul, Dois Irmãos 
das Missões, Erval Seco, Frederico Westphalen, Iraí, 
Jaboticaba, Lajeado do Bugre, Liberato Salzano, Novo 
Barreiro, Novo Tiradentes, Palmeira das Missões, 
Palmitinho, Pinhal, Pinheirinho do Vale, Planalto, 
Rodeio Bonito, Sagrada Família, São José das Mis-
sões, São Pedro das Missões, Seberi, Taquaruçu do 
Sul, Vicente Dutra e Vista Alegre

CRE 
21 – Três 
Passos

Barra do Guarita, Bom Progresso, Braga, Campo 
Novo, Coronel Bicaco, Crissiumal, Derrubadas, Espe-
rança do Sul, Humaitá, Miraguaí, Redentora, Santo 
Augusto, São Martinho, São Valério do Sul, Sede 
Nova, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três Pas-
sos e Vista Gaúcha

CRE 23 
– Vacaria

Bom Jesus, Campestre da Serra, Esmeralda, Ipê, 
Monte Alegre dos Campos,  
Muitos Capões, Pinhal da Serra, São José dos Ausen-
tes e Vacaria

CRE 24 
– Cacho-
eira do 
Sul

Agudo, Arroio do Tigre, Cachoeira do Sul, Cerro 
Branco, Dona Francisca, Estrela Velha, Ibarama, 
Novo Cabrais, Paraíso do Sul, Restinga Seca e Segre-
do
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CRE 25 
– Sole-
dade

Alto Alegre, Arvorezinha, Barros Cassal, Campos 
Borges, Espumoso, Fontoura Xavier, Ibirapuitã, Iló-
polis, Itapuca, Lagoa dos Três Cantos, Lagoão, Mor-
maço, Nova Alvorada, São José do Herval, Selbach, 
Soledade, Tapera e Tunas

CRE 27 
– Canoas

Canoas, Esteio, Nova Santa Rita, Sapucaia do Sul e 
Triunfo

CRE 28 
– Grava-
taí

Alvorada, Cachoeirinha, Glorinha, Gravataí e Viamão

CRE 
32 – São 
Luiz 
Gonzaga

Bossoróca, Caibaté, Dezesseis de Novembro, Mato 
Queimado, Pirapó, Porto Xavier, Rolador, Roque 
Gonzales, Santo Antônio das Missões, São Luiz 
Gonzaga e São Nicolau

CRE 
35 – São 
Borja

Capão do Cipó, Garruchos, Itacurubi, Maçambara, 
Santiago, São Borja e Unistalda

CRE 36 
– Ijuí

Ajuricaba, Augusto Pestana, Bozano, Catuípe, Chia-
petta, Condor, Coronel Barros, Ijuí, Inhacora, Jóia, 
Nova Ramada e Panambi

CRE 39 
– Carazi-
nho

Almirante Tamandaré do Sul, Barra Funda, Cara-
zinho, Chapada, Colorado, Constantina, Coqueiros 
do Sul, Engenho Velho, Nao-me-toque, Nova Boa 
Vista, Novo Xingu, Ronda Alta, Rondinha, Saldanha 
Marinho, Santa Bárbara do Sul, Santo Antônio do 
Planalto, Sarandi, Tio Hugo, Três Palmeiras, Trindade 
do Sul e Victor Graeff

Fonte: Secretaria de Educação do RS, 2021.  

Conforme dados do Censo Escolar da Educação Bási-
ca 2017 (MEC), último com dados disponíveis do RS jun-
to ao sítio institucional da Seduc na Internet, consultados 
em abril de 2021, a rede estadual, com 2.534 escolas, estava 
presente nos 497 municípios sul-rio-grandenses, em cerca 
de 170 municípios com um único educandário e em Porto 
Alegre com 257. Assim como todos os municípios também 
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contavam com uma escola municipal, totalizando 4.835 es-
colas municiais. A rede federal que oferta educação básica 
contava com 51 escolas no mesmo Censo e a rede privada 
com 2.636 escolas.

Somadas as escolas públicas estaduais e federais e as 
escolas privadas (muitas das quais confessionais ou comu-
nitárias) obtêm-se o quantitativo de 5.221 escolas, 51,9% 
dos estabelecimentos educacionais, que tem como público 
atendido majoritariamente crianças e adolescentes. Portan-
to, fazendo-se extremamente importante que tanto Conse-
lhos Tutelares quanto Conselhos Municipais dos Direitos 
da Criança e do Adolescente busquem interlocução com 
essas redes, assim como, nos municípios em que existem, 
com os Conselhos Municipais de Educação.

Além da rede de escolas estaduais, à Seduc estão vincu-
ladas a Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira, 
sediada em Novo Hamburgo (RF1), com estrutura voltada 
à educação profissional de nível técnico, com cerca de 3,5 
mil estudantes, e a Superintendência da Educação Profis-
sional do Estado (Suepro), que referencia a Rede Estadual 
da Educação Profissional que “possui 161 escolas, localizadas 
em regiões pontuais do estado, dentre elas, 25 técnicas agrícolas; 
duas de agronegócios, e uma Fundação” (Seduc, página insti-
tucional, abril de 2021).

O Sistema Estadual de Ensino aponta 74 municípios 
em que inexiste Sistema Municipal de Ensino, por opção 
política e/ou insuficiência de estrutura e/ou recursos:
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Tabela 5B: Relação de municípios sem Sistema Municipal de 
Educação no RS.

Fonte: União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME, 2021.

E, finalmente, a Seduc desenvolve programas que po-
dem ser acionados e provocados a integrar ações nos muni-
cípios, a partir de uma ou mais escolas, a favor dos direitos 
de crianças e adolescentes, como o Escola Aberta para a 
Cidadania que visa possibilitar a abertura de escolas à co-
munidade aos finais de semana, desenvolvendo oficinas pla-
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nejadas de acordo com as peculiaridades e necessidades de 
das escolas públicas estaduais, priorizando o protagonismo 
juvenil, a integração da escola com as famílias, estudantes 
e comunidade, e a redução da evasão escolar e dos índi-
ces de violência, contribuindo apara o desenvolvimento de 
uma cultura para a paz. Iniciado em 2003, tornou-se Polí-
tica Pública em 2007 (Lei 12.865/2007), desenvolvendo-se 
com recurso do estado, a partir de CPMs. E as Comissões 
Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar, 
que buscam orientar a comunidade escolar; identificar 
situações de violência, de acidentes, bem como suas cau-
sas; definir a frequência e a gravidade com que ocorrem; 
averiguar a circunstância em que ocorrem estas situações; 
planejar e recomendar formas de prevenção; formar par-
cerias com entidades públicas e privadas para auxiliar no 
trabalho preventivo; estimular a fiscalização por parte da 
própria comunidade escolar, fazendo com que zele pelo 
ambiente escolar, e realizar estudos, coletar dados e mapear 
os casos ocorridos que envolvam violência e acidentes, para 
que sejam apresentados à comunidade e às autoridades, 
proporcionando que estas parcerias auxiliem no trabalho de 
combate e prevenção dos acidentes e violência na escola. 
Também se tratando de política pública (Lei 14.030/2012).

É de se destacar que ambos os programas podem con-
tribuir significativamente também com informações sobre 
o atendimento aos direitos de crianças e adolescentes nos 
municípios, podendo compor os diagnósticos para elabora-
ção de políticas e planos municipais.
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- Saúde
No que tange à política pública de Saúde, essa é co-

ordenada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), via 9 
departamentos, dois órgãos vinculados (Escola de Saú-
de Pública e Centro Estadual de Vigilância em Saúde), o 
Fundo Estadual de Saúde, a Ouvidoria e 18 coordenadorias 
regionais.

Entre as políticas desenvolvidas no âmbito da SES/RS, 
para efeitos desta análise e do encadeamento de diálogos 
esperados pelas questões aqui postas, destaca-se a Política 
Estadual de Atenção Integral à Saúde da Criança e Linha 
de Cuidado específica em que se explicitam fluxogramas de 
cuidado, inclusive com comunicação à autoridade judiciária 
e/ou ao Conselho Tutelar em situações de atendimento à 
vítima de violência sexual, assim como situações atendidas 
na atenção básica e nas escolas. Assim como um olhar so-
bre vulnerabilidades diversas como “Adolescentes usuários de 
álcool e outras drogas, adolescentes gestantes, adolescentes HIV 
positivos, deficiência (física/ mental), adolescente negro/indíge-
na, adolescente homoafetivo, sofrimento/ adoecimento psíquico, 
atividade sexual precoce e desprotegida, adolescentes em situa-
ção de rua, baixa escolarização, evasão escolar, trabalho infan-
til/inserção precoce no mercado de trabalho, pobreza extrema, 
abandono familiar e social, condições inadequadas de moradia, 
violência na comunidade, violência doméstica, exploração sexu-
al, egressos da FASE e adolescente em medida sócio educativa” 
(SES, página institucional, abril de 2021).
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Tabela 6B: Coordenadorias Regionais de Saúde (SES) e mu-
nicípios referenciados.

CRS Municípios referenciados

1ª CRS
Porto Alegre

Alvorada, Araricá, Arambaré, Arroio dos Ratos, Barão, 
Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Brochier, Butiá, 
Cachoeirinha, Camaquã, Cambará do Sul, Campo 
Bom, Canoas, Capela de Santana, Cerro Grande do Sul, 
Charqueadas, Chuvisca, Dois Irmãos, Dom Feliciano, 
Eldorado do Sul, Estância Velha, Esteio, General Câ-
mara, Glorinha, Gravataí, Guaíba, Harmonia, Igrejinha, 
Ivoti, Lindolfo Collor, Maratá, Mariana Pimentel, Mi-
nas do Leão, Montenegro, Morro Reuter, Nova Hartz, 
Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Pareci Novo, Parobé, 
Portão, Porto Alegre, Presidente Lucena, Riozinho, 
Rolante, Salvador do Sul, Santa Maria do Herval, São 
Francisco de Paula, São Jerônimo, São José do Hor-
têncio, São José do Sul, São Leopoldo, São Pedro da 
Serra, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapucaia do Sul, 
Sentinela do Sul, Sertão Santana, Tabaí, Tapes, Taquara, 
Três Coroas, Triunfo, Tupandi e Viamão.

2ª CRS Fre-
derico Wes-
tphalen

Alpestre, Ametista do Sul, Barra do Guarita, Bom Pro-
gresso, Caiçara, Cristal do Sul, Derrubadas, Erval Seco, 
Esperança do Sul, Frederico Westphalen, Iraí, Liberato 
Salzano, Novo Tiradentes, Palmitinho, Pinhal, Pinheiri-
nho do Vale, Planalto, Rodeio Bonito, Seberi, Taquaruçu 
Do Sul, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três Passos, 
Vicente Dutra, Vista Alegre e Vista Gaúcha.

3ª CRS Pe-
lotas

Amaral Ferrador, Arroio do Padre, Arroio Grande, 
Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Chuí, Cristal, Herval, 
Jaguarão, Morro Redondo, Pedras Altas, Pedro Osório, 
Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Sta. 
Vitória do Palmar, Santana da Boa Vista, São José do 
Norte, São Lourenço do Sul e Turuçu.

4ª CRS
Santa Maria

Agudo, Cacequi, Capão do Cipó, Dilermando de 
Aguiar, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formiguei-
ro, Itaara, Itacurubi, Ivorá, Jaguari, Jari, Júlio de Casti-
lhos, Mata, Nova Esperança do Sul, Nova Palma, Pa-
raíso do Sul, Pinhal Grande, Quevedos, Restinga Seca, 
Santa Maria, Santiago, São Francisco de Assis, São João 
do Polêsine, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, 
São Sepé, São Vicente do Sul, Silveira Martins, Toropi, 
Unistalda e Vila Nova do Sul.
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5ª CRS Caxias 
do Sul

Alto Feliz, Antônio Prado, Bento Gonçalves, Boa Vista 
do Sul, Bom Jesus, Bom Princípio, Campestre da Serra, 
Canela, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Coronel Pilar, 
Cotiporã, Esmeralda, Fagundes Varela, Farroupilha, 
Feliz, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Guabiju, 
Guaporé, Ipê, Jaquirana, Linha Nova, Monte Alegre 
dos Campos, Monte Belo do Sul, Muitos Capões, Nova 
Araçá, Nova Bassano, Nova Pádua, Nova Petrópolis, 
Nova Prata, Nova Roma do Sul, Paraí, Picada Café, 
Pinhal da Serra, Pinto Bandeira, Protásio Alves, Santa 
Tereza, São Jorge, São José dos Ausentes, São Marcos, 
São Vendelino, União da Serra, Vacaria, Vale Real, Vera-
nópolis, Vila Flores e Vista Alegre do Prata.

6ª CRS Passo 
Fundo

Água Santa, Almirante Tamandaré do Sul, Alto Alegre, 
André da Rocha, Arvorezinha, Barracão, Barros Cas-
sal, Cacique Doble, Camargo, Campos Borges, Capão 
Bonito do Sul, Carazinho, Casca, Caseiros, Ciríaco, 
Coqueiros do Sul, Coxilha, David Canabarro, Ernestina, 
Espumoso, Fontoura Xavier, Gentil, Ibiaçá, Ibiraiaras, 
Ibirapuitã, Itapuca, Lagoa dos Três Cantos, Lagoa 
Vermelha, Lagoão, Machadinho, Marau, Mato Caste-
lhano, Maximiliano de Almeida, Montauri, Mormaço, 
Muliterno, Não-Me-Toque, Nicolau Vergueiro, Nova 
Alvorada, Paim Filho, Passo Fundo, Pontão, Sananduva, 
Santa Cecília do Sul, Santo Antônio do Palma, Santo 
Antônio do Planalto, Santo Expedito do Sul, São Do-
mingos do Sul, São João da Urtiga, São José do Ouro, 
Serafina Corrêa, Sertão, Soledade, Tapejara, Tapera, Tio 
Hugo, Tunas, Tupanci do Sul, Vanini, Victor Graeff, Vila 
Lângaro e Vila Maria.

7ª CRS Bagé Aceguá, Bagé, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra e 
Lavras do Sul.

8ª CRS Ca-
choeira do Sul

Arroio do Tigre, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, 
Cerro Branco, Encruzilhada do Sul, Estrela Velha, Iba-
rama, Lagoa Bonita do Sul, Novo Cabrais, Passa Sete, 
Segredo e Sobradinho.

9ª CRS Cruz 
Alta

Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, Colorado, 
Cruz Alta, Fortaleza dos Valos, Ibirubá, Jacuizinho, 
Quinze de Novembro, Saldanha Marinho, Salto do 
Jacuí, Santa Barbara do Sul, Selbach e Tupanciretã.
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10ª CRS Ale-
grete

Alegrete, Barra do Quaraí, Itaqui, Maçambará, Manoel 
Viana, Quaraí, Rosário do Sul, Santa Margarida do Sul, 
Santana do Livramento, São Gabriel e Uruguaiana.

11ª CRS Ere-
chim

Aratiba, Áurea, Barão de Cotegipe, Barra do Rio Azul, 
Benjamin Constant do Sul, Campinas do Sul, Carlos 
Gomes, Centenário, Charrua, Cruzaltense, Entre Rios 
do Sul, Erebango, Erechim, Erval Grande, Estação, Fa-
xinalzinho, Floriano Peixoto, Gaurama, Getúlio Vargas, 
Ipiranga do Sul, Itatiba do Sul, Jacutinga, Marcelino Ra-
mos, Mariano Moro, Nonoai, Paulo Bento, Ponte Preta, 
Quatro Irmãos, Rio dos Índios, São Valentim, Severiano 
de Almeida, Três Arroios e Viadutos.

12ª CRS San-
to Ângelo

Bossoroca, Caibaté, Cerro Largo, Dezesseis de Novem-
bro, Entre-Ijuís, Eugênio de Castro, Garruchos, Guarani 
das Missões, Mato Queimado, Pirapó, Porto Xavier, 
Rolador, Roque Gonzales, Salvador das Missões, Santo 
Ângelo, Santo Antônio das Missões, São Borja, São 
Luiz Gonzaga, São Miguel das Missões, São Nicolau, 
São Pedro do Butiá, Sete de Setembro, Ubiretama e 
Vitória das Missões.

13ª CRS San-
ta Cruz do Sul

Candelária, Gramado Xavier, Herveiras, Mato Leitão, 
Pantano Grande, Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa 
Cruz do Sul, Sinimbu, Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio 
Aires e Vera Cruz.

14ª CRS San-
ta Rosa

Alecrim, Alegria, Boa vista do Buricá, Campinas das 
Missões, Cândido Godói, Doutor Maurício Cardoso, 
Giruá, Horizontina, Independência, Nova Candelária, 
Novo Machado, Porto Lucena, Porto Mauá, Porto Vera 
Cruz, Santa Rosa, Santo Cristo, São José do Inhacorá, 
São Paulo das Missões, Senador Salgado Filho, Três de 
Maio, Tucunduva e Tuparendi.

15ª CRS 
Palmeira das 
Missões

Barra Funda, Boa Vista das Missões, Braga, Cerro 
Grande, Chapada, Constantina, Coronel Bicaco, Dois 
Irmãos das Missões, Engenho Velho, Gramado dos 
Loureiros, Jaboticaba, Lajeado do Bugre, Miraguaí, 
Nova Boa Vista, Novo Barreiro, Novo Xingu, Palmeira 
das Missões, Redentora, Ronda Alta, Rondinha, Sagrada 
Família, São José das Missões, São Pedro das Missões, 
Sarandi, Três Palmeiras e Trindade do Sul.
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16ª CRS La-
jeado

Anta Gorda, Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Bo-
queirão do Leão, Canudos do Vale, Capitão, Colinas, 
Coqueiro Baixo, Cruzeiro do Sul, Dois Lajeados, Dou-
tor Ricardo, Encantado, Estrela, Fazenda Vila Nova, 
Forquetinha, Ilópolis, Imigrante, Lajeado, Marques 
de Souza, Muçum, Nova Bréscia, Paverama, Poço das 
Antas, Pouso Novo, Progresso, Putinga, Relvado, Roca 
Sales, Santa Clara do Sul, São José do Herval, São 
Valentim do Sul, Sério, Taquari, Teutônia, Travesseiro, 
Vespasiano Corrêa e Westfália.

17ª CRS Ijuí

Ajuricaba, Augusto Pestana, Bozano, Campo Novo, Ca-
tuípe, Chiapetta, Condor, Coronel Barros, Crissiumal, 
Humaitá, Ijuí, Inhacorá, Jóia, Nova Ramada, Panambi, 
Pejuçara, Santo Augusto, São Martinho, São Valério do 
Sul e Sede Nova.

18ª CRS 
Osório

Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Ca-
pivari do Sul, Caraá, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, 
Imbé, Itati, Mampituba, Maquiné, Morrinhos do Sul, 
Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Santo Antônio da 
Patrulha, Tavares, Terra de Arreia, Torres, Tramandaí, 
Três Cachoeiras, Três Forquilhas e Xangri-Lá.

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde do RS – SES, 2021.

Ainda no âmbito da saúde pública, é de se destacar o 
Programa Primeira Infância Melhor (PIM), política pú-
blica focada na promoção do desenvolvimento integral da 
primeira infância. A adesão ao programa é realizada for-
malmente pelos municípios, contando o mesmo em abril 
de 2021 com 231 municípios participantes distribuídos 
em todas as RFs (SES, página institucional, abril de 2021). 
Igualmente, como outras políticas destacadas neste relató-
rio, o PIM é uma estratégia importante para a promoção 
dos direitos de crianças nos municípios e pode também ser 
fator de sua proteção e ainda fonte de dados para a melho-
ria das políticas públicas para a área.
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- Direitos Humanos
A política de Direitos Humanos no ano de 2021 está 

vinculada à Secretaria de Justiça, Cidadania e dos Direitos 
Humanos (SJCDH), que tem como foco pessoas idosas, 
crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, população 
LGBT, jovens, negros e povos tradicionais. A SJCDH pos-
sui sete departamentos, entre os quais Direitos Humanos 
e Cidadania (DDHC), Políticas Públicas sobre Drogas 
(DEPPAD), Políticas para a Juventude (DPJ) e de Políticas 
para as Mulheres (DPM), cinco coordenadorias de políti-
cas públicas (Igualdade Étnica e Racial, Política do Idoso, 
Políticas para Pessoas com Deficiência, Criança e do Ado-
lescente e Diversidade Sexual) e três fundações vinculadas: 
Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional 
(Faders), Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do 
Sul (FPE) e Fundação de Atendimento Sócio-Educativo 
do Rio Grande do Sul (Fase).

Tanto a FPE quanto a Fase resultam do reordenamen-
to institucional final da Fundação Estadual do Bem-Estar 
do Menor (Febem/RS), a primeira, responsável por atender 
a rede estadual de abrigos e centros sociais, com autoriza-
ção de criação pela Lei nº 11.800/2002 e a segunda, res-
ponsável pelo atendimento a medidas socioeducativas de 
semiliberdade e privação de liberdade, instituída como su-
cessora da Febem/RS, a partir de nova redação dada à Lei 
n° 5.747/1969.

Em relação a políticas públicas para mulheres se des-
taca o Centro Estadual de Referência da Mulher Vânia 
Araújo Machado, com serviços de assistência social, psi-
cologia e jurídico para atendimento de mulheres vítimas 
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de violência. Com atribuição de fazer a articulação entre 
Estado e municípios para atendimento de mulheres vítimas 
de violência, fazendo os encaminhamentos necessários. E a 
Rede Lilás de enfrentamento à violência contra as mulheres 
tem por objetivo desenvolver estratégias efetivas de preven-
ção e de políticas que possam garantir o empoderamento 
das mulheres e seus direitos humanos, a responsabilização 
dos agressores e a assistência qualificada às mulheres em 
situação de violência. “A Rede existe para articular os serviços 
públicos e ações coordenadas junto às instituições de acesso à se-
gurança, à saúde, à educação, à assistência social, à justiça e ao 
mundo do trabalho, como as DEAMS, as Patrulhas Maria da 
Penha, o Ministério Público, a Defensoria Pública”. Integrado 
ao Telefone Lilás (0800 541 0803), “serviço gratuito de aco-
lhimento seguro às mulheres em situação de violência, que presta 
assistência por meio de linhas telefônicas, oferecendo orientação 
jurídica, psicológica e social. O serviço busca acolher, escutar, 
avaliar cada situação e referenciar a rede de atendimento do 
município onde a mulher reside. O atendimento ocorre de se-
gunda à sexta, das 08h30min às 18h, ou durante 24 horas por 
meio da Central Nacional de Atendimento, pelo Ligue 180”. E, 
ainda, o Ônibus Lilás, unidade móvel projetada e adapta-
da especialmente para o atendimento fora de Porto Alegre, 
oportunizando auxílio e informação para as mulheres de 
todo o RS, assim como o acesso aos serviços da rede de 
atendimento à mulher em situação de violência, que pode 
ser solicitado por qualquer município (DPM/SJCDA, pá-
gina institucional, abril de 2021).

Além disso, à SJCDH estão vinculados os Conselhos 
Estaduais: da Criança e do Adolescente (Cedica/RS), da 
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Mulher (CEDM), de Direitos Humanos (CEDH-RS), da 
Pessoa Idosa (CEI/RS), de Políticas Públicas sobre Drogas 
(Coned), da Pessoa com Deficiência (Coepede), dos Povos 
indígenas (Cepi), do Consumidor (Cedecon), da Comuni-
dade Negra (Codene) e LGBT (CELGBT).

Portanto, a SJCDH é estratégica para o trabalho de 
CMDCAs e CTs, pois além de ser a ela que está ligado o 
Cedica/RS, também concentra a maior parte dos conselhos 
de direitos existentes, favorecendo movimentos de articula-
ção interinstitucional entre esses colegiados.

1.3 – Controle da efetivação dos direitos humanos e 
crianças e adolescentes no RS

O controle social das ações públicas de direitos huma-
nos de crianças e adolescentes corresponde ao terceiro eixo 
estratégico do SGDCA, estabelecido pelo do Conanda em 
2006, e:

se fará através das instâncias públicas cole-
giadas próprias, onde se assegure a paridade 
da participação de órgãos governamentais e 
de entidades sociais, tais como:
I – conselhos dos direitos de crianças e ado-
lescentes;
II – conselhos setoriais de formulação e con-
trole de políticas públicas; e III – os órgãos 
e os poderes de controle interno e externo 
definidos nos arts. 70 , 71 , 72 , 73 , 74 e 75 
da Constituição Federal .
Parágrafo único. O controle social é exercido 
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soberanamente pela sociedade civil, através 
das suas organizações e articulações repre-
sentativas. (Conanda, Resolução 113/2006, 
artigo 21)

Em âmbito estadual o Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (Cedica/RS), a partir de mo-
bilização da sociedade civil após a promulgação do ECA, 
foi criado em 1993 pela Lei Estadual nº 9.831, com as se-
guintes competências (Art. 2º):

I – formular, acompanhar e controlar a polí-
tica estadual de atendimento aos direitos da 
criança e do adolescente, definindo priori-
dades, editando normas gerais e fiscalizando 
as ações de execução, observadas as linhas de 
ação e as diretrizes estabelecidas nos arts. 87 
e 88 do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente;
II – acompanhar a elaboração da proposta 
orçamentária do Estado, avaliando-a e pro-
pondo as modificações necessárias à conse-
cução da política formulada, no tocante à 
sua área de atuação;
III – propor a elaboração e a reforma da le-
gislação estadual pertinente aos direitos da 
criança e do adolescente;
IV – propor e acompanhar o reordenamento 
institucional, sempre que necessárias modi-
ficações nas estruturas públicas e privadas 
destinadas ao atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente;
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V – apoiar os Conselhos Municipais dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, bem 
corno os órgãos e as entidades governamen-
tais e não governamentais, objetivando a 
efetivação das normas, princípios e diretri-
zes estabelecidas no Estatuto da Criança e 
do Adolescente;
VI – manter intercâmbio e convênios com 
entidades congêneres, visando à difusão, 
promoção e defesa dos direitos da criança e 
do adolescente;
VII – promover e apoiar a realização de 
campanhas educativas sobre os direitos da 
criança e do adolescente;
VIII – promover e apoiar a realização de 
eventos e estudos no campo da promoção 
e proteção integral e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente;
IX – estimular a formação técnica e a atu-
alização permanente dos servidores das 
instituições públicas e privadas, estaduais 
e municipais, envolvidas no atendimento à 
criança e ao adolescente;
X – manter banco de dados sobre demanda 
e serviços existentes para o atendimento da 
criança e do adolescente no âmbito estadual;
XI – gerir o Fundo Estadual para a Criança 
e o Adolescente, fixando critérios para a cap-
tação de recursos e aplicação dos mesmos;
XII – elaborar e submeter à aprovação do 
Governador do Estado o seu Regimento In-
terno, por voto de, no mínimo, dois terços 
dos seus membros;
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XIII – elaborar e reformar o Regimento In-
terno do Fórum das entidades não governa-
mentais, previstas nesta Lei, para a eleição 
dos seus representantes no Cedica.

O Cedica/RS tem a missão institucional de formular, 
garantir e zelar pelas políticas públicas em defesa e garantia 
dos Direitos de Crianças e Adolescentes do Estado, sendo 
composto por sete comissões técnico-operacionais: Articu-
lação e Mobilização, Legislação e Normas, Medidas Socio-
educativas e de Proteção, Orçamento e Fundos, Políticas 
Públicas, Comitê de Participação Adolescente e Gestores 
(Cedica/RS, página institucional, abril de 2021).

Tabela 7B: Composição do colegiado do Cedica/RS em abril 
de 2021.

Setor governamental Sociedade civil

Brigada Militar
Federação das Associações e 
Círculos de Pais e Mestres do 
Estado do RS – ACPM

Defensoria Pública Pastoral do Menor - CNBB Re-
gional Sul 3 

Fundação de Proteção Especial – 
FPE

Conselho Regional de Serviço 
Social – Cress

Polícia Civil (DPGV) Federação das APAES do Esta-
do do RS – Feapaes 

Procuradoria Geral do Estado Pastoral da Criança – RS

Secretaria da Educação Sociedade Educação e Caridade

Secretaria da Saúde Associação de Apoio a Criança e 
do Adolescente – Amencar
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Secretaria de Desenvolvimento 
Social, Trabalho, Justiça e Direitos 
Humanos

Federação Espirita o Rio Grande 
do Sul – FERGS

Fundação de Atendimento Sócio-
-Educativo – Fase

União Brasileira de Educação e 
Assistência – Ubea

Secretaria da Cultura União Sul Brasileira de Educação 
e Ensino – Usbee

Fundação de Articulação Desenvol-
vimento de Politicas Publicas para 
Pessoas – FADERS

Ordem dos Advogados do Brasil 
– OAB Seccional RS

Fonte: Cedica/RS, 2021.

O Conselho Estadual tem processo de renovação a 
cada dois anos e pratica a alternância entre sociedade civil 
e governo na presidência. No decorrer da pesquisa, tivemos 
duas gestões. Em sua página institucional (http://cedica.
rs.gov.br/) podem ser acessadas as resoluções e atas do ór-
gão e outras informações pertinentes.

A sociedade civil participante do Cedica/RS está or-
ganizada junto ao Fórum Estadual dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente (Fórum DCA-RS) que tem reuniões 
mensais, normalmente próximas às reuniões do Conselho 
para subsidiar e, sempre que possível, definir coletivamente 
a ação coletiva das pessoas conselheiras de direitos repre-
sentantes da sociedade civil para os processos deliberativos. 
O Fórum DCA-RS está previsto legalmente Lei Estadual 
nº 9.831/1993 e, entre outras coisas, coordena o processo 
de escolha das representações da sociedade civil junto ao 
Cedica/RS.

No âmbito dos municípios, foi verificada existência do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente (CMDCA) em 474 municípios (95%), presumindo-
-se que existam formalmente nos 23 em que não houve 
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adesão à pesquisa, visto existiram Conselhos Tutelares e a 
previsão legal dos CMDCAs coordenarem o processo de 
escolha destes, entre outras atribuições e competências de-
finidas no ECA. Também entre os municípios participan-
tes, em 13% foi informado existir Fórum Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.

Quanto à importância central dos conselhos de direi-
tos para o SGDCA, a Resolução 113/2006 do Conanda 
estabelece:

Art. 23. Os conselhos dos direitos da crian-
ça e do adolescente deverão acompanhar, 
avaliar e monitorar as ações públicas de 
promoção e defesa de direitos de crianças 
e adolescentes, deliberando previamente a 
respeito, através de normas, recomendações, 
orientações.
§ 1º As deliberações dos conselhos dos di-
reitos da criança e do adolescente, no âmbito 
de suas atribuições e competências, vincu-
lam as ações governamentais e da sociedade 
civil organizada, em respeito aos princípios 
constitucionais da participação popular, da 
prioridade absoluta do atendimento à crian-
ça e ao adolescente e da prevalência do in-
teresse superior da criança e do adolescente, 
conforme já decidido pelo Supremo Tribu-
nal Federal.
§ 2º Constatado, através dos mecanismos de 
controle, o descumprimento de suas delibe-
rações, os conselhos dos direitos da criança e 
do adolescente representarão ao Ministério 
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Público para as providencias cabíveis e aos 
demais órgãos e entidades legitimados no 
art. 210 da Lei nº 8.069/90 para demandar 
em Juízo por meio do ingresso de ação man-
damental ou ação civil pública.

O município possuir CMDCA e CT é um dos crité-
rios de acesso à partilha de recursos no âmbito da Políti-
ca de Assistência Social, conforme estabelecido na Norma 
Operacional Básica da Assistência Social – NOB SUAS, 
aprovada pela Resolução nº 130/2005 do Conselho Na-
cional de Assistência Social (CNAS). Assim como outros 
indicadores referentes aos direitos de crianças e adolescen-
tes, como: incidência de trabalho infantil, incidência de 
atividades consideradas perigosas e insalubres e proibidas 
para menores de 16 anos, existência de ações da Proteção 
Social Especial às crianças, adolescentes e famílias vítimas 
de exploração sexual e comercial. Situação que deriva dos 
próprios objetivos da política pública de Assistência Social 
estabelecidos em sua Lei Orgânica, alcançados nos municí-
pios pelos CRAS, CREAS, Serviços de Acolhimento e di-
versos programas e outros serviços, como os Centros POP 
e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti). 

Ensejando, quem sabe, que o Conselho Nacional de Assis-
tência Social e/ou os Conselhos Estaduais de Assistência Social 
proponham uma atualização à normativa, visando saber da quali-
dade de infraestrutura humana e física dos CMDCAs e  , não se 
restringindo à existência, visto que já se logrou criar estes órgãos 
em todos os municípios brasileiros.
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2. Os conselhos municipais de direitos  
e tutelares e suas estruturas

Everton de Oliveira1

O Estado brasileiro, como a maioria dos estados con-
temporâneos, constitui-se de um conjunto de instituições 
multifacetadas, de certo modo independentes entre si, mas 
integradas hierarquicamente pela resposta que têm que dar 
a um executivo comum – União, estados ou municípios (por 
vezes em conjunto) e suas respectivas pastas secretariais ou 
ministeriais –, assim como em seus efeitos, dentre os quais 
a garantia de direitos fundamentais de seus cidadãos é um 
dos mais caros a ser preservado. Isso demanda uma atuação 
política direta, mas também uma possibilidade que aqui-
lo que está descrito na carta constitucional, bem como em 
suas legislações adjacentes, como o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, seja efetivamente realizado. E aqui se si-
tua a importância de se ter uma estrutura organizacional e 
administrativa muito bem delimitada e mantida em pleno 
funcionamento, o que envolve infraestrutura material para 

1 Sociólogo, Doutor em Ciências Sociais (IFCH/Unicamp). Professor adjunto do 
Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá (DCS/
UEM). Pesquisador do International Postdoctoral Program do Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento (IPP/Cebrap). Pesquisador do Núcleo de Pesquisa em An-
tropologia do Corpo e da Saúde (Nupacs/UFRGS). E-mail: everton.oliveira@cebrap.
org.br
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tanto, equipes qualificadas, assessorias a essas equipes, equi-
pamentos em bom estado, integração de informações – a 
partir de um bom acesso à internet –, segurança para a rea-
lização do trabalho, bem como uma remuneração adequada, 
que estimule o ator local a garantir os direitos pelo qual é 
responsável. Nesse emaranhado muitas vezes confuso que é 
o Estado brasileiro, são os burocratas em nível de rua, como 
bem definiu a cientista política Gabriela Lotta (2008) que 
fazem o Estado acontecer, ou, citando uma das mais respei-
tadas antropólogas do Estado da atualidade, Veena Das, faz 
o Estado existir de fato (DAS e POOLE, 2004). E quando 
essas estruturas são deficitárias, na burocracia em nível de 
rua, é a própria garantia de direitos que se torna deficitária, 
especialmente para seu público alvo fundamental, crianças 
e adolescentes.

Esse capítulo versa sobre essas estruturas. Especifi-
camente, sobre estruturas organizacionais, de trabalho e 
infraestruturas das sedes de Conselhos Tutelares (CTs) e 
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente (CMDCAs) do Rio Grande do Sul, mas também 
dos Fundos Municipais da Infância e Adolescência (FIAs), 
parte essencial da estrutura de garantia de direitos, sendo, 
muitas vezes, sua principal fonte de recursos no nível mu-
nicipal. A primeira seção aborda, nesse sentido, aborda os 
aspectos da infraestrutura, acessibilidade e facilitadores (ou 
não) do trabalho conselheiro entre CTs e CMDCAs. A se-
ção seguinte, apresenta aspectos da garantia de segurança 
do trabalho conselheiro, assim como a possibilidade real de 
se efetivar a garantia de direitos em nível local, visto suas 
particularidades e/ou dificuldades enfrentados, tanto entre 
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CTs como em CMDCAs. Aqui, do mesmo modo, aborda-
remos a possibilidade e efetividade do FIA em nível muni-
cipal, já que sua gestão, manutenção, arrecadação de recur-
sos e destinação dos mesmos fica a cargo das autoridades 
municipais. Na terceira seção do capítulo, abordaremos um 
assunto sucinto em seus dados, mas amplo em sua impor-
tância, que é a garantia (ou não) de assessora e secretariado 
ao trabalho conselheiro. Enquanto atores públicos, as pes-
soas conselheiras não têm, necessariamente, que se respon-
sabilizar por muitos processos que poderiam ser agilizados 
por um auxiliar administrativo, bem como não precisam (e, 
de fato, seria exaustivo) dominar todos os processos buro-
cráticos e legais de sua atividade. Em quarto lugar, veremos 
um aspecto delicado, mas de extrema importância ao deba-
te público, que são as taxas de remuneração de conselheiras 
e conselheiros tutelares, a exigência de dedicação exclusiva, 
a necessidade muitas vezes existente de exercer outra ativi-
dade remunerada, bem como sua trajetória profissional. Por 
fim, vamos entender o funcionamento cotidiano de CTs e 
CMDCAs, suas dinâmicas de trabalho, reuniões, funciona-
mento diário e, no que toca ao CTs, aos finais de semana, 
entre outros aspectos. 

Esse capítulo versa, portanto, sobre a possibilidade real 
e efetiva de conselheiras e conselheiros do Rio Grande do 
Sul exercerem sua atividade na realidade local em que atu-
am. Não é preciso lembrar que, com isso, como já apon-
tado na abertura desse relatório, não estamos avaliando – 
e nem temos qualquer pretensão para tanto – a atividade 
conselheira. Muito pelo contrário, buscamos jogar luz para 
os desafios diários e rotineiros que enfrentam na defesa e 
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garantia de direitos de crianças e adolescentes, assim como 
apresentar o quadro geral desses desafios, em vista sempre 
do fortalecimento da atividade de pessoas que fazem, como 
dito, essa defesa e essa garantia acontecer de fato nos mu-
nicípios do RS. 

2.1 – Infraestrutura, acessibilidade e facilidade para 
o trabalho

Analisar os aspectos da infraestrutura de CTs e CMD-
CAs permite, como apresentado, que se aborde a possi-
bilidade real – e material – para efetivação de direitos de 
crianças e adolescentes, assim como que se garanta, de fato, 
sua defesa por parte dos atores na porta de entrada do siste-
ma de garantia de direitos. Para fins de apresentação, apre-
sentaremos, inicialmente, os aspectos de estrutura de CTs, 
para, em seguida, apresentar os de CMDCAs.

Conselhos Tutelares
O primeiro conjunto de dados a abrir esse capítulo tra-

ta de aspectos fundamentais da estrutura física dos CTs, 
como a oferta de sala de espera a quem procura atendimen-
to, sala de reuniões, sala de atendimento que ofereça con-
dições de sigilo, disponibilidade de veículo para realização 
do trabalho de conselheiras e conselheiros tutelares. Destes 
pontos, um particularmente relevante, e que dialoga com 
a democratização real de acesso e locomoção, é a disponi-
bilidade de acesso para Pessoas com Deficiências (PCDs). 
Visto que a arquitetura de ambientes e repartições do poder 
público também podem oferecer barreiras físicas de acesso 
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para cidadãs e cidadãos, sua democratização – a partir de 
projetos de acessibilidade que levem em conta todas as for-
mas de locomoção e fuja à perspectiva capacitista2 – pode 
ser vista, também, como efetivação dos direitos humanos. 

Gráfico 1C: Estrutura física dos 511 Conselhos Tutelares, em 
486 municípios. 

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

É notável, começando pelo último aspecto ressaltado, 
como apenas 31% dos CTs do Rio Grande do Sul apresen-
tam algum tipo de acessibilidade em sua infraestrutura para 
PCDs. Do mesmo modo, 30% do CTs oferecem espaço lú-
dico para crianças e adolescentes porventura atendidos na 
unidade. Quando se observa salas de reuniões disponíveis 
para conselheiras e conselheiros e salas de atendimento que 

2 Forma como passou a ser denominada a perspectiva que parte de um certo padrão 
corporal para pensar a arquitetura urbana de suas formas de locomoção, que exclui os 
corpos de pessoas com deficiência (Cf. Campbell, 2009). 
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ofereçam sigilo, temos o mesmo percentual, de 52% de ocor-
rência. É notável que 66% dos CTs ofereçam sala de espera 
e recepção para quem procura atendimento, assim como que 
86% possuam, à sua disposição, veículos para exercício do 
trabalho, ainda que, desses, apenas em 51% dos casos o veí-
culo seja de uso exclusivo do CT. Por fim, quando pergunta-
dos se documentos referentes aos atendimentos ficavam em 
local protegido, 87% dos CTs do RS responderam positiva-
mente, o que representa ampla maioria dos casos. 

Conselhos municipais dos direitos da criança e do ado-
lescente

Analisando-se a mesma situação para os CMDCAs, 
com as importantes ressalvas de que, diferentemente de 
CTs, os CMDCAs não são um canal direto de atendimen-
to ao público e, geralmente, estão alocados em complexos 
administrativos das prefeituras municipais, o que afeta os 
aspectos de sua infraestrutura, como podemos ver a seguir. 

Gráfico 2C: Estrutura física dos 474 CMDCAs participantes 
da pesquisa.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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No estado do Rio Grande do Sul, a grande maioria dos 
CMDCAs oferece estruturas adequadas de acesso a seus 
locais de trabalho. Isso não implica na ampla democrati-
zação de seus regimes de trabalho, que será abordado em 
outro momento (Cf. Capítulo 3). Mas é notável que 69% 
dos CMDCAs ofereçam atendimento para PCDS, 79% 
possuam salas de atendimento e recepção, assim como 92% 
possuam sala de reuniões. Já em relação ao veículo e à dis-
ponibilidade de acervo bibliográfico para assessoramento 
do trabalho do CMDCA, temos os seguintes números:

Gráfico 3C: Disponibilidade de veículo para o trabalho, nos 
474 CMDCAs. 

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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Gráfico 4C: Disponibilidade de acervo bibliográfico atualiza-
do para subsidiar o trabalho do CMDCA, nos 474 CMDCAs. 

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Em relação à disponibilidade de veículo para realiza-
ção do trabalho, 57% dos CMDCAs do RS responderam 
afirmativamente, quando questionados. Já em relação à 
disponibilidade de acervo bibliográfico que subsidie a ação 
conselheira, apenas 51% responderam possuírem tal acervo, 
dentre todo o universo de pesquisa.

Estrutura e condições de trabalho
Se, na seção anterior, foram abordados alguns aspec-

tos da infraestrutura em relação a CTs e CMDCAs, nesta 
seção vale notar as condições de trabalho destes conselhos, 
especialmente em relação à assessoria à ação conselheira. 
Nesse aspecto, nota-se especialmente os dados sobre a dis-
ponibilidade de apoio administrativo e assessoria técnica 
em relação a CTs e CMDCAs:
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Gráfico 5C: Recursos Humanos disponíveis para o CT, nos 
511 CTs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Gráfico 6C: Recursos humanos disponíveis para o CMDCA, 
nos 474 CMDCAs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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Reservando as diferenças já notadas na seção anterior 
entre CTs e CMDCAs, e longe de colocar ambas em com-
paração, mas apresentando-as de modo a explicitar suas di-
ferenças inerentes, note-se que tanto entre CTs, quanto em 
CMDCAs, a proporção de disponibilidade de apoio admi-
nistrativo e assessoria técnica são próximas umas em rela-
ção às outras. No entanto, enquanto nos CTs temos 28% de 
casos que apontaram a existência de algum tipo de apoio 
administrativo e 34% de assessoria técnica, entre CMD-
CAs esse número é de 66% e 68% respectivamente.

Remuneração e cotidiano de funcionamento – Conse-
lhos Tutelares

Nesta seção apresentamos alguns dados que são de in-
teresse exclusivo aos CTs. Entre eles, destacam-se os as-
pectos sobre o cotidiano de atendimento dos CTs, como 
a possibilidade de demanda de dedicação exclusiva para a 
atuação conselheira, a quantidade rotineira de conselhei-
ras e conselheiros na sede do CT, assim como o período 
de atendimento. Os dados serão apresentados em conjunto 
para, posteriormente, aprofundarmo-nos neles.

Gráfico 7C: Período de atendimento do CT, nos 511 CTs 
participantes da pesquisa.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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Gráfico 8C: Número médio de conselheiros(as) tutelares que 
atuam em horário de expediente, nos 511 CTs. 

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Em relação ao período de atendimento dos CTs do RS, 
é interessante notar que quase a totalidade dos conselhos 
funcionam em turno integral (96%), sendo que 3% apenas 
pela manhã e 1% apenas no período da tarde.

Tabela 1C: Remuneração das pessoas conselheiras tutelares, 
em números absolutos, conforme valores declarados e transfor-
mados em salário mínimo nacional, vigente no ano da pesquisa 
de campo, no RS, por RF, com base em 487 municípios.
Remuneração RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 Total
Menos de 1 
SMN 10 14 9 0 5 0 3 12 31 84

1 SMN 8 8 9 2 0 1 30 10 37 105
Mais de 1 a 2 
SMNs 26 32 22 13 13 12 39 23 48 228

Mais de 2 a 3 
SMNs 11 4 5 5 2 6 3 4 4 44

Mais de 3 SMNs 14 1 4 1 2 1 1 0 2 26
Total 69 59 49 21 22 20 76 49 122 487

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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Em termos absolutos, isto é, a partir do número de mu-
nicípios e não o percentual, a remuneração mais frequente-
mente informada pelos CTs nos municípios pesquisados foi 
de mais de 1 a 2 salários mínimos nacionais (SMNs), cor-
respondendo a 228 municípios (46,8%), a segunda maior 
frequência ficou com 1 SMN, em 105 municípios (21,6%), 
seguida de menos de um SMN, informada por 84 municí-
pios (17,2%), mais de 2 a 3 SMNs por 44 (9,0%) e mais de 
3 SMNs em 26 municípios (5,4%). Com gráfico a seguir 
apresentando as variações de forma visual, com destaque 
aos percentuais de informação para as faixas de remunera-
ção de mais de 1 a 2 SMNs (maior frequência) e menos de 
1 SMN, visto inadequação legal:

Gráfico 9C: Representação gráfica da remuneração das pesso-
as conselheiras tutelares, conforme valores declarados e trans-
formados em salário mínimo nacional, no RS, por RF, com 
base em 487 municípios.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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Tabela 2C: Remuneração das pessoas conselheiras tutelares, 
conforme valores declarados e transformados em salário mí-
nimo nacional, no RS, de acordo com o período de fundação 
dos municípios, com base em 487 municípios.

Remuneração Antes de 
1960

Entre 1960 
e 1980

Entre 1981 
e 1991

A partir 
de 1992

Menos de 1 SMN 5,4% 22,6% 30,9% 23,5%
1 SMN 1,2% 9,5% 14,4% 15,4%

Mais de 1 a 2 SMNs 47,0% 56,0% 49,5% 59,3%
Mais de 2 a 3 SMNs 22,3% 7,1% 3,1% 1,9%

Mais de 3 SMNs 24,1% 4,8% 2,1% 0,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

A remuneração declarada das pessoas conselheiras tu-
telares no RS, conforme o período de fundação dos mu-
nicípios, apresenta sensível diferença, especialmente entre 
aqueles fundados antes de 1960 (152, 30,6% dos municí-
pios do RS) e a partir de 1992 (164, 33% dos municípios 
do RS). Sendo tal diferença mais evidente nas faixas de re-
muneração mais baixa, de menos de 1 SMN, com registro 
de 5,4% entre os municípios fundados antes de 1960 e de 
23,5% entre aqueles fundados a partir de 1992, e nas faixas 
de remuneração mais altas, em que os municípios fundados 
antes de 1960 apresentam 22,3% de remuneração de mais 
de 2 a 3 SMNs contra 1,9% dos fundados a partir de 1992 
e na faixa de mais de 3 SMNs 24,1% contra 0,0% (nenhum 
caso), respectivamente.
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Gráfico 10C: Percentual de CTs com remuneração informada 
acima de dois salaários mínimos nacionais, conforme o ano 
de fundação do município.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Verificou-se na pesquisa que os municípios fundados 
antes de 1960 (30,6%) concentravam 71% dos CTs com 
remuneração acima de dois salários mínimos nacionais, os 
fundados entre 1960 e 1980, 18%, os fundados entre 1981 
e 1991, 8%, e os fundados a partir de 1992, somente 3%.
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Tabela 3C: Remuneração das pessoas conselheiras tutelares, 
conforme valores declarados e transformados em SMN, no 
RS, de acordo com o porte do município (com base na PNAS 
– SNAS/MDS, 2015), a partir de 487 municípios.

Até 20 
mil habi-

tantes

De 20.001 
a 50 mil 

habitantes

De 50.001 
a 100 mil 

habitantes

De 100.001 
a 300 mil 

habitantes

Mais de 
300 mil 

habitantes
Menos de 
1 SMN 25,2%

1 SMN 12,9%
Mais de 1 
a 2 SMNs 60,6% 53,3% 24,0%

Mais de 2 
a 3 SMNs 1,0% 38,3% 48,0% 30,3%

Mais de 3 
SMNs ,3% 8,3% 28,0% 69,7% 100,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Ainda quanto a remuneração declarada das pessoas 
conselheiras tutelares no RS, conforme o porte dos municí-
pios, se verificou que as menores remunerações acontecem 
nos municípios menores. Os municípios com até 20 mil ha-
bitantes (PP1), que somam 384 municípios (78% dos mu-
nicípios do RS), concentraram a totalidade (100%) dos re-
gistros de remuneração inferiores ao SMN e de um SMN, 
respondendo também esses municípios pela maior frequ-
ência de remunerações de mais de 1 a 2 SMNs (60,6%) e 
as menores frequências de mais de 2 a 3 SMNs e mais de 
3 SMNs, 1,0% e 0,3%, respectivamente. Já nos municípios 
de 20.001 a 50 mil habitantes se informou remuneração de 
mais de 1 a 2 SMNs em 53,3% deles, mais de 2 a 3 SMNs 
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em 38,3% e mais de 3 SMNs em 8,3%. Em municípios com 
50.001 a 100 mil habitantes foi informada remuneração de 
mais de 1 a 2 SMNs em 24,0%, de mais de 2 a 3 SMNs em 
48,0% e de mais de 3 SMNs em 28,0%. Naqueles com po-
pulação de 100.001 a 300 mil habitantes foram declaradas 
as remunerações de mais de 2 a 3 SMNs em 30,3% e de 
mais de 3 SMNs em 69,7%. E, finalmente, em 100% dos 
municípios com mais de 300 mil habitantes se informou 
remuneração de mais de 3 salários mínimos nacional.

Gráfico 11C: Referente a exigência de dedicação exclusiva, 
em lei municipal, para as pessoas conselheiras tutelares no RS, 
com base em 511 CTs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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Gráfico 12C: Número de municípios com pagamento de de-
dicação exclusiva, para as pessoas conselheiras tutelares no RS. 

 
Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Em relação a exigência de dedicação exclusiva para a 
atuação conselheira, é notável a exigência por grande parte 
das administrações municipais (78%), sendo que apenas em 
19% dos casos não há essa exigência. Mas, se o número é 
expressivo, também é notável que em apenas 6 CTs (1,2%) 
essa exigência acompanha a remuneração exigida para tan-
to, variável de acordo com a legislação de cada ente federa-
tivo. Na maioria dos outros casos (78%), não há gratificação 
pelo regime de dedicação exclusiva, sendo que, para essa 
questão, houve 23% de casos sem resposta.

2.2 – Capacitação da ação conselheira e publicização 
de dados – Conselhos Tutelares

Faz parte da estrutura oferecida pelos CTs a habilita-
ção para o cargo, por exemplo, assim como uma boa estru-
tura de coleta e divulgação de dados de atendimentos, que 
assessore a formulação de políticas públicas e de programas 
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sociais, ou mesmo de campanhas focalizadas em questões 
de nível local. Os dados a seguir versam sobre isso, sobre 
esse aspecto da estrutura que por vezes pode parecer desco-
nectado com as nuances materiais do atendimento, mas que 
possibilitam a qualificação do mesmo.

Gráfico 13C: Exigência de curso de habilitação ao cargo de 
conselheiro (a) tutelar, antes do processo de escolha, e ofereci-
mento de formação após a posse, nas gestões em curso à época 
da pesquisa (2018/2020).

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

A exigência de curso de habilitação à candidatura ao 
cargo de conselheiro (a) tutelar foi informada de duas ma-
neiras, por 16,4% como a parte inicial, havendo obrigação 
de formação posterior e por 10,8% apenas a exigência do 
curso de habilitação. Conforme 56,0% houve exigência de 
curso de formação após a posse e em 17,0% se informou 
que não houve processo formativo nem anterior nem pos-
terior ao ingresso na função conselheira.
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Gráfico 14C: Promoção de audiência pública na atual gestão 
do CT, nos 511 CTs participantes da pesquisa.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Gráfico 15C: Produção de relatórios/prestação de contas na 
atual gestão do CT, nos 511 CTs participantes da pesquisa. 

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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Gráfico 16C: Informação oficial, por parte do CMDCA, ao 
CT acerca de programas e serviços existentes e aptos ao aten-
dimento de crianças e adolescentes, nos 511 CTs participantes 
da pesquisa.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

É possível observar que, quando se trata da articulação 
visando a promoção de audiência pública tendo em vista 
uma maior participação popular, apenas 31% dos CTs res-
ponderam terem realizado tais ações, enquanto 69% res-
ponderam negativamente. Já no que toca à comunicação 
de atendimentos e, de modo geral, uma comunicação entre 
CTs e CMDCAs, 67% dos CTs afirmaram produzirem re-
latórios e/ou prestação de contas relativos a crianças e ado-
lescente e sua violação de direitos no âmbito do município, 
mas, nota-se, que apenas 23% dos CTs afirmaram receber, 
dos CMDCAs de seus respectivos municípios, informações 
a respeito dos serviços e programas existentes a aptos ao 
atendimento de crianças e adolescentes. 
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2.3 – Aspectos gerais das estruturas de atendimento 
de CTs e CMDCAs

Ao longo da análise de dados que chegavam da pes-
quisa de campo, os aspectos estruturais e infraestruturais de 
CTs e CMDCAs foram ganhando contornos conhecidos 
para a equipe de pesquisa. Esse capítulo buscou apresentar 
as principais características desses aspectos, guardada sem-
pre a ressalva de que CTs e CMDCAs, sendo dois con-
selhos com atribuições muito particulares e distintas entre 
eles, são reunidos aqui não em um esforço comparativo, mas 
em um esforço de traçar um panorama do sistema de ga-
rantia de direitos de crianças e adolescentes do RS. Feitas 
estas ressalvas, algumas características saltam aos olhos.

Em primeiro lugar, é a aguda barreira estrutural para 
a ação conselheira enfrentada pelos CTs do RS. Já ressal-
tamos, na abertura desse capítulo, o quão importante é um 
aparelho administrativo que disponha de estruturas mate-
riais e organizacionais para que se efetive “em nível de rua” 
(Lotta, 2010). Não é isso de que dispõem conselheiras e 
conselheiros tutelares para seu trabalho. Note-se, de par-
tida, que apenas 52% dos 488 CTs pesquisados (dentro de 
um universo total de 517 CTs no RS3) possuem sala de es-
pera/recepção e sala de atendimento que ofereça sigilo. Isso 
implica que quase a metade dos CTs do RS não possuem 
a estrutura necessária para se reunir em colegiado, discutir 
casos e atendimentos, organizar o trabalho e mesmo pautar 
a agenda de atendimentos em conjunto. Do mesmo modo, 
os temas que são levados ao CT, por quem demanda sua 

3 Sobre as características do universo de pesquisa, ver Introdução.
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atuação no município, são os mais delicados possíveis, pois, 
independentemente da gravidade, perpassam aspectos e 
direitos de crianças e adolescentes. Não há, nesse cenário, 
a garantia de acolhimento seguro para esses demandantes, 
quem não têm garantido o sigilo das informações que le-
vam ao conselho.

Do mesmo modo, a locomoção de conselheiras e con-
selheiros tutelares aparece, igualmente, como uma barreira 
estrutural. Dos 86% de CTs que dispõem de veículo para 
a ação conselheira, apenas 51% os têm com exclusividade, 
sem necessidade de partilha com demais serviços ou órgãos 
municipais. Em seminários regionais realizados nas nove 
RFS do estado, foram diversas as vezes em que conselheiras 
e conselheiros tutelares trouxeram à tona soluções as mais 
diversas, como utilização do próprio veículo para locomo-
ção, ou mesmo utilização de veículos de serviços estaduais, 
como a Brigada Militar, ou ainda de serviços de táxi. Essas 
opções retiram da conselheira e do conselheiro a segurança 
para execução de seu trabalho, mas, igualmente grave, ferem 
o direito de crianças e adolescentes de terem um acolhi-
mento seguro e protetor, que garanta o sigilo e sua integri-
dade moral e psicológica.

Do mesmo modo, diante da demanda da ação conse-
lheira, é igualmente grave o fato de que apenas 28% dos 
CTs pesquisados afirmaram possuírem algum tipo de apoio 
administrativo e 34% afirmaram possuírem algum tipo de 
assessoria técnica. Isso pode vir a sobrecarregar ainda mais 
o trabalho de conselheiras e conselheiros tutelares, que 
também devem se responsabilizar pela administração do 
ambiente de trabalho, arquivamento de pastas de atendi-
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mento, organização do arquivo, estabelecimento da agenda, 
organização de turnos, plantões e sobreavisos, dentre outras 
coisas. 

Em relação aos CMDCAs, essa mesma disponibilida-
de, de assessoria técnica e de apoio administrativo é sen-
sivelmente maior. Apresenta uma taxa de 68% em relação 
ao primeiro caso e de 66% em relação ao segundo caso. É 
importante lembrar, contudo, que, por muitas vezes parti-
lhar o aparato administrativo da prefeitura ou se suas secre-
tarias, foi muitas vezes referenciado, nos seminários regio-
nais desenvolvidos nas nove RFs do estado, que o que era 
entendido por assessoria técnica era, muitas vezes, o apoio 
ofertado por quadros da própria prefeitura para resolução 
de questões pontuais.

Outro aspecto notável, é que apenas 51% dos CMD-
CAs do RS possuem algum tipo de acervo bibliográfico 
que subsidie a ação conselheira. Ter à disposição manuais, 
códigos, resoluções, pesquisas, levantamentos estatísticos e 
referências bibliográficas sobre o tema é fundamental para a 
atuação, pois, mesmo com grande experiência na área, mui-
tas vezes questões técnicas e problemas específicos deman-
dam referências pontuais, e estas precisam estar à disposi-
ção dos agentes da ponta do sistema. 

De modo geral, e lembrando também dos demais as-
pectos que foram pontuados ao longo do capítulo, é possível 
dizer que a ação conselheira no RS enfrenta barreiras téc-
nicas, matérias e organizacionais notáveis. Isso não é uma 
questão exclusiva de CTs e CMDCAs, já tendo sido nota-
do para os diversos aspectos do Estado brasileiro (Cf. Trad 
e Rocha, 2011; Lotta, 2010; Giovanella et al., 2008; Weber, 
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2006). Max Weber (1999 [1918], p. 142-147) já notava que 
a burocracia é o que melhor caracteriza o Estado moderno, 
sendo, para tanto, fundamental que o aparelho burocrático 
exista e tenha certa solidez independentemente do quadro 
administrativo (funcionários) que o ocupe. Não é isso que 
se pode observar no caso brasileiro de modo geral, e nem no 
caso de CTs e CMDCAs do RS, nos quais suas estruturas, 
em vez de garantirem o exercício de conselheiras e conse-
lheiros, muitas vezes jogam contra sua própria função, fa-
zendo aquilo que duas das teóricas do Estado mais impor-
tantes da atualidade, Veena Das e Deborah Poole (2004), 
já notaram para os países em desenvolvimento, tornando 
ilegíveis suas estruturas e reduzindo a efetividade potencial 
das pontas do sistema, justamente aquelas que mais impor-
tam no cotidiano de crianças e adolescentes.
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3. Controle social democrático: práticas e 
desafios nos conselhos municipais  

de direitos da criança e do adolescente e 
conselhos tutelares no RS

Everton de Oliveira1

O controle social da administração pública represen-
ta um dos avanços democráticos mais notáveis das últimas 
décadas, na história política do Brasil. Vale notar, que até a 
década de 1980, o Brasil era regido por modelo de progra-
mas e serviços voltados à população não integrados a uma 
estratégia em comum, geralmente na chave do “seguro”, 
isto é, pelo modelo de recompensas públicas ou privadas 
a serviços tomados de empresas particulares, o que gerava 
desigualdade de acesso, cartéis e faturamentos excessivos 
para serviços de qualidade duvidosa, assim como falta de 
planejamento a longo prazo no que toca à condução de go-
verno (SOARES, 2008; ESCOREL, 2008). Em contrapar-
tida a isso, o modelo da seguridade social veio, a partir das 

1 Sociólogo, Doutor em Ciências Sociais (IFCH/Unicamp). Professor adjunto do 
Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá (DCS/
UEM). Pesquisador do International Postdoctoral Program do Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento (IPP/Cebrap). Pesquisador do Núcleo de Pesquisa em An-
tropologia do Corpo e da Saúde (Nupacs/UFRGS). E-mail: everton.oliveira@cebrap.
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demandas e reivindicações da sociedade civil, a se firmar 
como a proposta mais eficaz no planejamento de políticas 
públicas e sociais de Estado. Esse modelo, ao contrário do 
modelo do seguro, prevê a oferta universal de serviços vol-
tados a toda a população, que também são políticas redistri-
butivas, calcadas na garantia dos direitos sociais, pela lógica 
da justiça social, previstas no orçamento e que garantam um 
mínimo vital para o bem-estar público e pessoal (FLEURY 
e OUVERNEY, 2008). Na Constituição de 1988, essa ló-
gica abre justamente o Capítulo II (Da Seguridade Social) 
do Título VIII (Da Ordem Social) no qual lê-se, no arti-
go 194, § Único: “Compete ao poder público, nos termos 
da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguin-
tes objetivos:”, donde se complementa, com o inciso VIII: 
“caráter democrático e descentralizado da administração, 
mediante gestão quadripartite, com participação dos traba-
lhadores, empregadores, dos aposentados e do Governo nos 
órgãos colegiados”. No que toca em especial aos Conselhos 
de Direitos da Criança e do Adolescente, o ECA preconiza, 
no artigo 88, § II: “criação de conselhos municipais, esta-
duais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, 
órgão deliberativos e controladores das ações em todos os 
níveis, assegurada a participação popular paritária por meio 
de organizações representativas, segundo leis federal, esta-
duais e municipais”. 

3.1 - O controle social na garantia de direitos
Na tabela abaixo veremos, especialmente para o caso 

dos CMDCAs, de que modo a premissa do controle social 
e da seguridade social no que toca a garantida de direitos 
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da criança e do adolescente é efetivada no RS. Os dados nos 
trazem o cenário atual da composição dos CMDCAs pelo 
estado, o modo como se dá o processo de escolha, assim 
como é feito o controle de políticas públicas e programas 
pelos conselhos.

A começar pelo elementar, vale notar que a soma de 
pessoas conselheiras de direitos representantes da socieda-
de civil reportadas2 pelos 474 municípios pesquisados foi de 
2.427. Já a soma do número de pessoas conselheiras de di-
reitos representantes governamentais reportadas nesta pes-
quisa foi de 2.394. A média de representantes da sociedade 
civil e governamentais por CMDCA foi semelhante: 5,3 
pessoas conselheiras.

Tabela 1D: Número médio de pessoas conselheiras de direitos 
oriundos da sociedade civil e governo, nos CMDCAs pesqui-
sados.

Número médio de conselheiros/as da sociedade civil: 5,3

Número médio de conselheiros/as governamentais: 5,3
Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Relacionado a isso, levamos em conta, também, em 
cada um dos relatórios regionais produzidos, a composição 
dos CMDCAs em relação aos representantes da sociedade 
civil e do governo, e sua composição paritária, ou não. Re-
sumindo os números para o caso estadual, temos o seguinte 
cenário:
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Gráfico 1D: Paridade da composição dos CMDCAs, nos 
CMDCAs pesquisados.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de  Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Note-se que, para a grande maioria dos casos (88%), a 
composição dos CMDCAs do RS era paritária, respeitan-
do, assim, a determinação constitucional e da lei orgânica 
que rege o direito de crianças e adolescente (ECA), assim 
como os arranjos legais de cada localidade. Em 7% dos ca-
sos observou-se a composição não paritária, sendo que para 
5% dos CMDCAs pesquisados não obtivemos resposta. 
Sendo que alguns municípios, como Porto Alegre, apresen-
taram composição tripartite.

Quanto à escolha de integrantes da Sociedade Civil 
para compor o Conselho, há distintos processos de escolha: 
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Tabela 2D: Processos de escolha da sociedade civil, nos 
CMDCAs pesquisados.

Número Percentual
Voto universal e facultativo. 18 4%
Escolha indireta, realizada por representantes de 
entidades da sociedade civil existentes no muni-
cípio, que atuam no atendimento e/ou na defesa 
de direitos de crianças e adolescentes

257 54%

Escolha indireta, realizada por outro(s) 
segmento(s) da sociedade civil sem atuação 
direta no atendimento e/ou na defesa de direitos 
de crianças e adolescentes.

249 53%

Escolha indireta, realizada com a participação 
de representantes do setor governamental. 83 18%

Outro 30 6%
Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Como se pode observar na tabela acima, esses ar-
ranjos não eram excludentes. Por vezes, em um mesmo  
CMDCA, os processos de escolha eram mistos, o que le-
vava ao colegiado a escolher mais de uma opção de res-
posta. Para o caso estadual, destaca-se a escolha indireta, 
realizada por representantes de entidades da sociedade civil 
existentes no município, que atuam no atendimento e/ou 
na defesa de direitos de crianças e adolescentes, noticiada 
257 vezes pelos CMDCAs, isto é, 57% das opções de es-
colha de representantes da sociedade civil para atuação nos 
CMDCAs. Logo em seguida, aparece a opção por escolha 
indireta, realizada por outro(s) segmento(s) da sociedade 
civil sem atuação direta no atendimento e/ou na defesa de 
direitos de crianças e adolescentes, respondida 249 vezes, 
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representando 53% das respostas. A opção pelo voto uni-
versal e facultativo é notadamente a opção menos escolhi-
das pelos CMDCAs, representado apenas 4% dos proces-
sos de escolha.

Adiante ao processo de eleição, é interessante abordar, 
também, a participação do público nas reuniões de cole-
giado dos CMDCAs do RS, assim como o modo como 
isso pode ser incentivada em cada município. Interessan-
te notar, e na próxima seção abordaremos especificamente 
isso, como a publicização das ações do CMDCA, como seu 
calendário de reuniões, pode incentivar uma maior partici-
pação popular, assim como, caso contrário, pode intimidar 
essa mesma participação. 

Gráfico 2D: Controle social e democrático nos CMDCAs 
pesquisados.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Em relação à participação popular nas reuniões dos 
CMDCAs pesquisados, é notável que 76% desses conse-
lhos relataram que suas reuniões são abertas a quem deseja 
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participar, ainda que, para tanto, em apenas 42% o calendá-
rio dessas mesmas reuniões é público. Do mesmo modo, em 
apenas 24% dos casos os CMDCAs promoveram audiência 
pública ou outra atividade direcionada à maior participação 
popular.

Gráfico 3D: Existência de Fórum Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente no município, de acordo com a res-
posta dos CMDCAs do RS.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Vemos, a partir dos dados coletados entre os colegiados 
dos CMDCAs pesquisados, que, em grande maioria dos 
municípios do RS (63%), não existe fórum municipal dos 
direitos de crianças e adolescentes. Em uma pequena mi-
noria, 13%, notou-se, a partir das respostas, a existência de 
tais espaços participativos, enquanto 23% dos CMDCAs 
pesquisados não tinham essa informação ou não souberam 
afirmar.



135

Na seção seguinte, vamos continuar abordando mo-
dos de publicização das ações dos CMDCAs pesquisados, 
como parte fundamental da efetivação do controle social 
democrático.

3.2 – Publicização de ações e monitoramento de po-
líticas – CMDCAs e CTs

Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Ado-
lescente

Um primeiro ponto a ser abordado nessa questão é jus-
tamente a divulgação das atas de reuniões ou de resoluções 
aprovadas pelos CMDCAs, visto que tais documentos são 
parte fundamental do planejamento e da execução de pro-
gramas e políticas sociais em seus respectivos municípios. 

Gráfico 4D:  Divulgação de atas e resoluções dos CMDCAs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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Em número consideravelmente maior, apenas as reso-
luções dos CMDCAs pesquisados eram divulgadas ao pú-
blico, ainda assim, em uma porcentagem que não chega a 
abarcar a metade do universo de pesquisa, 46%. Também 
foi grande o percentual de CMDCAs que não divulgam 
qualquer um dos documentos, chegando a 43% do universo 
de pesquisa. Um pequeno percentual de conselhos infor-
mou divulgarem ambos os documentos, atas e resoluções, 
10% do total. E um número baixíssimo, 1%, informou di-
vulgar apenas as atas de reuniões.

Gráfico 5D: Avaliação e monitoramento de políticas públicas 
pelos CMDCAs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Já em relação à avaliação e monitoramento de polí-
ticas públicas pelos CMDCAs, é notável que 46% destes 
conselhos afirmem avaliar e monitorar as políticas públicas 
existentes em seus municípios, enquanto 26% responderam 
negativamente a essa questão. Já 29% dos CMDCAs dis-
seram o fazer parcialmente, sendo a extensão dessa capaci-
dade parcial não foi objeto de questionamento, já que não 
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eram as políticas em si que estavam em jogo nessa questão, 
mas sim a avaliação do colegiado acerca de sua capacidade 
de avaliação e monitoramento. 

Conselhos Tutelares
É igualmente importante salientar que os CTs do RS 

também foram questionados acerca de sua capacidade de 
promover ações e audiências públicas que tinham o tema de 
crianças e adolescentes como central, assim como da publi-
cização de relatórios sobre os atendimentos realizados, de 
modo a fundamentar, também, a deliberação de programas 
e políticas públicas.

Gráfico 6D: Produção de relatórios/prestações de contas nes-
ta gestão do CT, nos 511 CTs participantes da pesquisa.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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Gráfico 7D: Atores para quem o CT disponibiliza relatórios 
e prestação de contas.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Quando questionados se os CTs produziam relató-
rios e prestações de contas acerca dos direitos de crianças e 
adolescentes e suas possíveis violações em seus respectivos 
municípios, é importante notar que quase ¾ dos CTs pes-
quisados responderam afirmativamente, somando um total 
de 67%. Dentre esses, questionamos, ainda, para quem os 
divulgava, sendo que, nessa questão, os colegiados poderiam 
indicar mais de um receptor. Os mais indicados foram os 
CMDCAs de seus respectivos municípios, para quem os 
74% dos CTs informaram enviar relatórios/prestações de 
contas. Em seguida, as respectivas prefeituras dos muni-
cípios foram os receptores mais indicados, representando 
um total de 46% das respostas. Vale notar, ainda, Minis-
tério Público (44%) e Rede de Atendimento (42%) como 
interlocutores privilegiados de CTs em relação a relatórios/
prestações de contas.
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Gráfico 8D: Promoção, pelo CT, de audiência pública ou ou-
tra atividade direcionada para maior participação popular nes-
ta gestão, nos 511 CTs participantes.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

No que toca a ação dos CTs para promover maior 
participação popular mediante audiência pública ou outra 
atividade, cabe salientar que 69% dos CTs responderam ne-
gativamente à questão, enquanto apenas 31% responderam 
afirmativamente.

3.3 – CMDCAs, FIAs e o financiamentos de proje-
tos e programas sociais

Parte fundamental do sistema de garantia de direitos 
de crianças e adolescentes, os Fundos da Infância e Ado-
lescência (FIA) permitem a alocação de recursos de pessoas 
físicas e jurídicas no âmbito do município, sob o regime 
de pessoa jurídica de fundo público (120-1), que pode ser 
abastecido mediante contribuições diretas, alocações do 
Imposto de Renda, destinação de multas jurídicas, entre 
outras possibilidades. As vantagens em se ter um FIA ativo 



140

é dispor de uma quantidade razoável de recursos que não 
será subtraída do orçamento aprovado do município, assim 
como reter contribuições de impostos federais no âmbito 
municipal, e, assim, dispor de recursos diretos para a pro-
moção dos direitos de crianças e adolescentes. O cenário 
encontrado no RS, contudo, não foi dos mais animadores. 
Dentre inúmeros FIAs inexistentes ou desativados, foram 
encontradas situações, ainda, em que não ficava clara se a 
administração dos FIAs permaneciam com o financiamen-
to de programas e projetos em nível municipal, ou se re-
cursos eram, nesse sentido, subutilizados. Isso é fundamen-
tal quando se observa, por exemplo, que grande parte dos 
municípios relataram enfrentar dificuldade, em termos de 
efetivação de políticas públicas, para assegurar direitos de 
crianças e adolescentes.

Gráfico 9D: Políticas públicas em que os CTs enfrentam difi-
culdades para assegurar os direitos de crianças e adolescentes 
nos municípios do RS, considerando 511 CTs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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A política pública de Emprego e Renda (Trabalho) 
teve a maior frequência de registros (69,3%) como a políti-
ca pública em que mais CTs referiram enfrentar dificulda-
des para assegurar os direitos de crianças e adolescentes nos 
municípios do RS. Sendo todas as demais políticas (Habi-
tação, Esporte, Cultura e Lazer, Saúde, Segurança Pública, 
Educação e Assistência Social) mencionadas em menos 
de 50% dos CTs, ainda com destaque à Habitação, com a 
segunda maior (45,2%) e Assistência Social com a menor 
(34,4%) 

Isso nos leva a pensar na outra ponta desse problema, a 
oferta de políticas públicas e de planos municipais capazes 
de atender e assegurar direitos de crianças e adolescentes. 
Vale aqui, uma ressalva técnica a respeito da coleta e pro-
cessamento de dados em relação à deliberação de planos 
municipais de atendimento para assegurar direitos e repa-
rações específicas, conforme normativas nacionais do Co-
nanda. Houve, assim como para os demais dados de pesqui-
sa, informação de produção destes em todas as RFs, sendo 
que as informações referentes as RFs de 1 a 7 foram obtidas 
por meio de contatos telefônicos e por e-mail e dados con-
firmados nos seminários regionais, sendo os dados das RFs 
8 e 9, obtidos a partir dos questionários, visto que houve 
ajuste no procedimento de coleta destes dados ao longo da 
pesquisa.
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Gráfico 10D: Deliberação de planos municipais de atendi-
mento, em relação à garantia de direitos de crianças e adoles-
centes, em números gerais.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Gráfico 11D: Deliberação de políticas públicas voltadas para 
crianças e adolescentes.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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É possível observar que a oferta de planos municipais 
visando o atendimento socioeducativo representou a maior 
oferta entre os municípios do RS, conforme informação 
de seus respectivos CMDCAs, com 43% dos casos infor-
mados. Combate à violência sexual (abuso e exploração), 
representou a segunda maior oferta de planos municipais, 
com 26,6% de casos informados, sendo que planos munici-
pais em relação ao direito à convivência familiar e comuni-
tária e os planos decenais de direitos humanos representa-
ram, respectivamente, 21,9% e 21,7% dos casos informados. 

Já em relação à deliberação de políticas públicas no RS, 
segundo informações dos CMDCAs de seus respectivos 
municípios, a maior incidência se encontra na deliberação 
de políticas voltadas a crianças e adolescentes residentes em 
região rural/campo (5,9%), crianças e adolescentes com al-
tas habilidades (5,7%); crianças e adolescentes que vivem 
em áreas de assentamento (5,3%) e crianças e adolescentes 
indígenas (4,6%). É notável, entretanto, o número sensi-
velmente baixo das deliberações de planos municipais e 
de políticas públicas frente às demandas informadas pelos 
CMDCAs, o que se complexifica se levarmos em conta, 
também, as dificuldades estruturais encontradas para efe-
tivação da capacidade potencial dos FIAs nos municípios 
do RS.

Os FIAs no RS
Para permanecemos no tema deste capítulo, essas difi-

culdades poderiam ser mais adequadamente sanada a partir 
de um acesso maior a informações sobre os FIAs munici-
pais, como, por exemplo, a divulgação dos requisitos ne-
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cessários para que projetos fossem beneficiados com esses 
recursos:

Gráfico 12D: Divulgação, pelo CMDCA, dos requisitos ne-
cessários para a aprovação de projetos beneficiados pelos FIAs, 
nos 474 CMDCAs pesquisados.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Visto que a clareza em relação aos requisitos necessá-
rios para que projetos sejam beneficiados com recursos dos 
FIAs, é instigante notar que apenas 31% dos CMDCAs do 
RS informaram divulgar tais requisitos. Em direção oposta, 
ampla maioria, 68% dos CMDCAs, disseram não divulgar 
tais requisitos.
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Gráfico 13D: Divulgação, pelo CMDCA, da avaliação dos re-
sultados dos projetos beneficiados pelo FIAs, nos 474 CMD-
CAs pesquisados.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Gráfico 14D: Divulgação, pelo CMDCA, do total de recur-
sos recebidos pelo FIA e sua respectiva destinação, nos 474 
CMDCAs pesquisados.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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Permanecendo na questão da divulgação da ação do 
FIA em seus respectivos municípios, apenas 50% dos mu-
nicípios informaram divulgar a avaliação dos resultados de 
projetos beneficiados pelo FIA, enquanto 49% dos muni-
cípios não o fazem. Do mesmo modo, é expressiva a notifi-
cação de que apenas 54% dos municípios do RS divulguem 
o total de recursos recebidos pelo FIA e sua respectiva des-
tinação, sendo que em 45% dos casos não existe tal divul-
gação. 

Um problema mais estrutural do que a divulgação 
das ações conjuntas entre FIAs e CMDCAs no estado, é 
a existência desse fundo nos municípios do RS que, como 
apontado no começo dessa seção, ainda encontra uma lacu-
na razoável. 

Gráfico 15D: Existência de FIA no município, dentre os 426 
municípios alcançados pela pesquisa.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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Dentre os 426 municípios contatados, 327 (77%) pos-
suíam FIA ou contavam com FIA ativo, tendo respondido, 
assim, ao questionário referente ao Fundo. Outros 99 mu-
nicípios (23%) não tinham FIA ou não contavam com FIA 
ativo no momento da pesquisa.

Gráfico 16D: Existência de junta e/ou comissão permanente 
encarregada da gestão do FIA, dentre os 327 FIAs ativos.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Dentre os FIAs ativos, e ainda a respeito de sua orga-
nização e funcionamento, nota-se que em 79% dos casos 
não existia uma junta e/ou comissão permanente encarre-
gada da gestão do FIA, sendo que em apenas 20% isso foi 
afirmativamente respondido. Sendo assim, perguntávamos 
então para quem se responsabilizava por responder o ques-
tionário a respeito dos FIAs, acerca da responsabilidade por 
sua gestão, de sua natureza jurídica, assim como se sua cria-
ção foi estabelecida mediante lei municipal:
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Gráfico 17D: Composição dos fóruns próprios de gestão dos 
FIAs, dentre os 327 FIAs ativos.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Vemos que, dentre os FIAs ativos no RS, quase a tota-
lidade (98%) foi criada por lei municipal. O CMDCA, em 
mais da metade dos casos (68%), respondeu como gestor 
dos FIAs ativos. Já em relação à natureza jurídica dos FIAs 
do RS, 87% responderam possuir CNPJ próprio, e 79%, 
além disso, têm seu registro civil de pessoa jurídica como 
Fundo Público (120-1). 

Gráfico 18D: Tipos de organização que podem captar recur-
sos, dentre os 327 FIAs ativos.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista d/o fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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Já em relação ao tipo de entidade e organização que 
estão autorizadas a captar recursos dos FIAs de seus res-
pectivos municípios, em grande maioria dos casos (58%), 
entidades governamentais e não governamentais estão au-
torizadas a fazer a captação de recursos, enquanto que em 
17% dos casos apenas as não governamentais, e uma mi-
noria de 3% dos casos indicou autorizar apenas entidades 
governamentais a fazer a captação de recursos. 

Gráfico 19D: Prestação de contas e fiscalização dos recursos 
do FIA, dentre os 327 FIAs ativos.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Retornando ao ponto central deste capítulo e manten-
do o foco nos FIAs do RS, é interessante notar a ação do 
controle social sobre os recursos que são disponibilizados 
pelos fundos públicos. Nesse aspecto, 72% dos FIAs ativos 
responderam que a prefeitura de seus respectivos municí-
pios presta contas de sua gestão financeira aos respectivos 
CMDCAs. Contudo, o Ministério Público fiscaliza a apli-
cação de recursos de apenas 23% dos FIAs ativos no estado, 
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sendo que 39% dos respondentes pelo questionário do FIA 
informaram não haver fiscalização.

3.4 – Controle social e desafios para a garantia de di-
reitos de crianças e adolescentes no RS  

Os CMDCAs, como todo conselho deliberativo na 
organização da administração pública brasileira, são a por-
ta privilegiada para ação da sociedade civil na defesa dos 
diretos de crianças e adolescentes. Assim, é demasiado im-
portante que esses mesmos conselhos, sendo a porta de en-
trada da ação popular, estejam de fato abertos ao controle 
social, direito assegurado constitucionalmente a cidadãs e 
cidadãos brasileiros. A partir dos resultados apresentados 
ao longo do capítulo, concluímos que essa é uma tarefa ain-
da em construção no RS. Os CMDCAs já se apresentam 
como a esfera na qual a garantia de direitos de crianças e 
adolescentes é colocada em questão para o conjunto da so-
ciedade. Contudo, a extensão do público participante desse 
debate poderia ser ainda mais ampliada, em que questões 
como a divulgação do calendário das reuniões, dos progra-
mas e políticas existentes no município e de deliberações 
do colegiado tendem ainda a ser restritas a um público es-
pecífico.

Uma ação possível para entidades e organizações da 
sociedade civil, de igual importância, é o acesso a recursos 
dos FIAs de seus respectivos municípios, em que o cenário 
é particularmente nebuloso. Apenas 77% dos FIAs do RS 
estavam ativos no momento da pesquisa, sendo que, des-
tes, em apenas 31% dos casos há divulgação dos requisi-
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tos necessários para captação de recursos e em apenas 20% 
existe junta ou comissão permanente para sua gestão. Os 
recursos do FIA seriam opções viáveis para entidades que 
busquem atuar na proteção e garantia de direitos de crian-
ças e adolescentes, mas que não dispõe de outras fontes de 
financiamento. Mesmo para o setor governamental, que por 
vezes conta com um planejamento orçamentário exíguo, os 
FIAs são opções de recursos não debitados do orçamen-
to municipal, que auxiliariam projetos voltados à infância 
e adolescência, assim como reteriam recursos que, de outra 
maneira (como doações via Imposto de Renda) iriam para 
o tesouro nacional.

Os CTs, como a principal porta de entrada do Sistema 
de Garantia de Direitos nos municípios, também podem 
auxiliar na promoção de maior participação popular. Vi-
mos como, no cenário estadual, 31% dos CTs promoveram 
algum tipo de evento ou audiência pública visando maior 
participação popular na defesa de crianças e adolescentes. 
Essa promoção é fundamental para que o primado da par-
ticipação popular e do controle social, que é uma das ino-
vações mais marcantes da Constituição de 1988, se efetive 
no plano local e tenha real efetividade na vida cotidiana de 
crianças e adolescentes. Esse capítulo buscou traçar o atual 
panorama dessas questões para CMDCAs, CTs e FIAs no 
estado do RS. Dados fundamentais, que traçam um retrato 
fidedigno a situação atual da participação popular e do con-
trole social na defesa de direitos de crianças e adolescentes, 
e que podem embasar ações mais focalizadas do poder pú-
blico.
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4. O atendimento aos direitos da criança e 
do adolescente nos municípios do RS

José Carlos Sturza de Moraes1

A municipalização do atendimento é uma das diretri-
zes da política de atendimento aos direitos de crianças e 
adolescentes estabelecida no artigo 88 do ECA, que deter-
mina também no que se refere aos princípios que regem a 
aplicação de medidas protetivas a “responsabilidade primária 
e solidária do poder público: a plena efetivação dos direitos asse-
gurados a crianças e a adolescentes por esta Lei e pela Constitui-
ção Federal [...] é de responsabilidade primária e solidária das 
3 (três) esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do 
atendimento e da possibilidade da execução de programas por 
entidades não governamentais” (ECA, Art. 100, § único).

1 Cientista Social, Mestre em Educação – Faced/UFRGS. Especialista em Educação 
de Jovens e Adultos e Privados de Liberdade e Especialista em Ética e Educação em 
Direitos Humanos. Foi conselheiro tutelar em Porto Alegre (1995/2001) e conse-
lheiro do Cedica/RS e do Conanda (2014/2016). É coordenador de desenvolvimen-
to programático das Aldeias Infantis SOS Brasil (Região Sul) – sturza.demoraes@
gmail.com.
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Gráfico 1E: Existência de programas e serviços de atendi-
mento aos direitos da criança e do adolescente nos municípios 
participantes da pesquisa, conforme sua maior frequência, a 
partir de 511 CTs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Em 93,9% dos CTs em que houve pesquisa, se men-
cionou a existência de programas e serviços destinados ao 
acompanhamento sociofamiliar e/ou psicossocial para fa-
mílias e 93,2% a existência de atendimento psicossocial para 
crianças e adolescentes vítimas de violência nos respectivos 
municípios. Com menor frequência também foram referi-
dos: atendimento em saúde mental, em 70,5%; atendimen-
to especializado para PCDs, em 58,7%; atendimento ao 
uso/abuso de álcool e outras drogas, 55,4%; programas de 
prevenção à violência em 54,2%; serviço de acolhimento 
institucional em 35,4% e atendimento jurídico gratuito em 
31,5% CTs. E com frequência ainda menor também foram 
mencionados: atendimento para agressores (as)/abusadores 
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(as), em 17,8%; acolhimento familiar, em 13,1% e acolhi-
mento de mulheres vítimas de violência, com filhos (as) em 
11,0% dos CTs.

Gráfico 2E: Existência de programas e serviços de atendi-
mento aos direitos da criança e do adolescente nos municípios 
participantes da pesquisa, conforme sua maior frequência, a 
partir de 474 CMDCAs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Em 94,3% dos CMDCAs em que houve pesquisa, se 
mencionou a existência de programas e serviços destina-
dos a orientação e apoio sociofamiliar, que coincide com 
o acompanhamento sociofamiliar e/ou psicossocial para 
famílias (93,9%) e, em parte, a existência de atendimento 
psicossocial para crianças e adolescentes vítimas de violên-
cia nos respectivos municípios (93,2%), referidas pelos CTs 
(Gráfico 1E). Serviço de acolhimento institucional, repor-
tado em 39,2% dos CMDCAs, igualmente, apesar de uma 
distância percentual um pouco maior, também se aproxima 
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ao declarado por CTs (35,4%). Já quanto a existência de 
Programa de Acolhimento Familiar os 30,6% informados é 
substancialmente superior ao percentual referido pelos CTs 
(13,1%). Ainda mais que o universo de informantes CTs é 
de 511 e o de CMDCAs, 474.

Tabela 1E: Existência de programas de acolhimento familiar 
no RS.

Município RF Passo Fundo 9
Antônio Prado 3 Pedro Osório 5
Arroio Grande 5 Pelotas 5

Carazinho 9 Rio Grande 5
Caxias do Sul 3 Santa Rosa 7

Cerrito 5 Santo Ângelo 7
Entre-Ijuís 7 São Leopoldo 1

Flores da Cunha 3 São Miguel das Missões 7
Giruá 7 Sapucaia do Sul 1
Ijuí 7 Tapejara 9

Lindolfo Collor 1 Tapera 8
Mato Castelhano 9 Uruguaiana 6

Fonte: Ministério da Cidadania, Censo SUAS, 2019. 

Conforme informações do Censo SUAS 2019, o RS 
possuía 23 municípios com Acolhimento Familiar (4,6%) 
espalhados em 7 das 9 RFs, a exceção das RFs 2 e 4. Poden-
do ter havido alguma implantação de programa ou descon-
tinuidade que explique a diferença entre o quantitativo in-
formado pelos CTs e os dados apresentados na Tabela 1E.
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Tabela 2E: Existência de programas e serviços de atendimen-
to aos direitos da criança e do adolescente nos municípios par-
ticipantes da pesquisa, por RF, conforme sua maior frequência, 
a partir de 511 CTs.

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9
Acolhimento Fami-
liar para crianças e 
adolescentes

23,3 5,1 16,0 19,0 32,0 10,0 7,9 7,8 9,8

Acolhimento Insti-
tucional para crian-
ças e adolescentes

53,5 28,8 34,0 66,7 60,0 65,0 18,4 35,3 22,0

Acolhimento para 
mulheres vítimas de 
violência, com filhos 
(as) 

25,6 6,8 20,0 9,5 20,0 10,0 6,6 7,8 1,6

Acompanhamento 
psicossocial para 
crianças e adoles-
centes vítimas de 
violência 

91,9 91,5 98,0 85,7 84,0 90,0 97,4 94,1 93,5

Acompanhamento 
sociofamiliar e/ou 
psicossocial para 
famílias 

91,9 96,6 92,0 85,7 92,0 90,0 96,1 96,1 95,1

Atendimento ao 
uso/abuso de álcool 
e outras drogas 

70,9 61,0 50,0 57,1 56,0 60,0 35,5 62,7 52,0

Atendimento em 
saúde mental 87,2 81,4 76,0 65,0 64,0 65,0 59,2 66,7 63,4

Atendimento espe-
cializado para PCDs 73,3 62,7 52,0 47,6 66,7 70,0 53,9 60,8 50,4

Atendimento jurídi-
co gratuito 44,2 28,8 38,0 38,1 32,0 50,0 26,3 43,1 15,4

Atendimento para 
agressores (as)/abu-
sadores (as)

20,9 23,7 28,0 4,8 20,0 15,0 13,2 3,9 19,5

Programas de pre-
venção à violência 44,2 49,2 50,0 66,7 48,0 60,0 52,6 56,9 63,4

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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Quanto à informação de existência de programas e ser-
viços de atendimento aos direitos da criança e do adoles-
cente nos municípios, conforme informações de 511 CTs, 
Acolhimento Familiar para crianças e adolescentes foi in-
formado com a maior frequência na RF5 (32,0%) e com a 
menor frequência na RF2 (5,1%): Acolhimento Institucio-
nal para crianças e adolescentes com maior frequência nos 
CTs da RF4 (66,7%) e com menor na RF7 (18,4%); Aco-
lhimento para mulheres vítimas de violência, com filhos/as 
com maior frequência nos CTs da RF1 (25,6%) e menor na 
RF9 (1,6%); Acompanhamento psicossocial para crianças 
e adolescentes vítimas de violência com maior frequência 
nos CTs da RF3 (98,0%) e menor na RF5 (84,0%); Acom-
panhamento sociofamiliar e/ou psicossocial para famílias 
com maior frequência nos CTs da RF2 (96,6%) e menor na 
RF4 (85,7%); Atendimento ao uso/abuso de álcool e ou-
tras drogas com maior frequência nos CTs da RF1 (70,9%) 
e menor na RF7 (35,5%); Atendimento em saúde mental 
com maior frequência nos CTs da RF1 (73,3%) e menor 
na RF7 (47,6%); Atendimento especializado para PCDs 
com maior frequência nos CTs da RF1 (73,3%) e menor 
na RF4 (47,6%); Atendimento jurídico gratuito com maior 
frequência junto aos CTs da RF6 (50,0%) e menor na RF8 
(15,4%); Atendimento para agressores (as)/abusadores (as) 
com maior frequência nos CTs da RF3 (28,0%) e menor 
na RF8 (3,9%) e Programas de prevenção à violência, com 
maior frequência junto aos CTs da RF4 (66,7%) e menor 
na RF1 (44,2%).

Em todas as RFs, 80% ou mais dos CTs informaram 
utilização de redes de serviços de outros municípios para o 
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atendimento aos direitos de crianças e adolescentes de seus 
respectivos municípios. Com as menores frequências regis-
tradas nas RFs 5 e 6, igualmente com 80,0%, e os maiores 
nas RFs 2 (96,6%) e 3 (96,0%).

Gráfico 3E: Utilização de serviços das redes de outros muni-
cípios para o atendimento dos direitos de crianças e adoles-
centes no RS, por RF, considerando 511 CTs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Em 29 (6,0%) dos 487 municípios em que se realizou 
a pesquisa com CTs se informou da não utilização de redes 
de serviços de outros municípios: Alegrete, Arroio dos Ra-
tos, Bagé, Benjamin Constant do Sul, Canoas, Carazinho, 
Caxias do Sul, Cerro Grande do Sul, Constantina, En-
tre Rios do Sul, Ijuí, Osório, Passo Fundo, Piratini, Porto 
Alegre, Rio Grande, Rio Pardo, Santa Maria, Santa Rosa, 
Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões, São Borja, São 
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José do Hortêncio, São José do Norte, São Luiz Gonzaga, 
Sapucaia do Sul, Sobradinho, Soledade e Uruguaiana.

Enquanto em outros municípios se verificou, a partir 
de dados da STAS, a inexistência de CRAS em alguns mu-
nicípios, concentrados em 10 dos 28 Coredes e todos de 
pequeno porte:

Tabela 3E: Existência ou não de CRAS nos 28 Coredes, con-
forme frequência de municípios com ou sem unidade.

Corede Não possui 
CRAS

Possui 
CRAS

Serra 21,9 78,1
Campanha 14,3 85,7

Jacuí Centro 14,3 85,7
Central 10,5 89,5

Vale do Caí 10,5 89,5
Paranhana Encosta da Serra 10,0 90,0

Noroeste Colonial 9,1 90,9
Rio da Várzea 5,0 95,0

Celeiro 4,8 95,2
Sul 4,5 95,5

Alto da Serra do Botucaraí, Alto Jacuí, Cam-
pos de Cima da Serra, Centro Sul, Fronteira 

Noroeste, Fronteira Oeste, Hortênsias, Litoral, 
Médio Alto Uruguai, Metropolitano Delta do 
Jacuí, Missões, Nordeste, Norte, Produção, Vale 
do Jaguarí, Vale do Rio dos Sinos, Vale do Rio 

Pardo e Vale do Taquari.

0,0 100,0

Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria do Trabalho e Ação 
Social, 2020.
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Entre os 28 Coredes, em 18 se verificou cobertura de 
pelo menos uma unidade de CRAS em cada município e 
em 10 Coredes uma falta de cobertura entre 21,9% de mu-
nicípios (Corede Serra/RF3) e 4,5% (Corede Sul/RF5).

Tabela 4E: Existência ou não de CRAS nos 497 municípios 
sul-rio-grandenses, conforme frequência e porte do municí-
pio.

Porte Não possui CRAS Possui CRAS

PP1a (até 2.500 hab) 6,3 93,7

PP1b (2.501 a 5.000 hab) 7,5 92,5

PP1c (5.001 a 7.500 hab) 1,4 98,6

PP1d (7.501 a 10.000 hab) 4,0 96,0
PP1e (10.001 a 15.000 hab) a

GP2a (900.001 a 1.500.000 hab)
0,0 100,0

Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria do Trabalho e Ação 
Social, 2020.

Entre os 497 municípios do RS, o deficit de cobertu-
ra de pelo menos uma unidade de CRAS se concentrava 
em municípios de pequeno porte: em 6,3% dos municípios 
com até 2.500 habitantes; 7,5% dos com até 5 mil habitan-
tes; 1,4% dos municípios com até 7,5 mil habitantes e em 
4% dos municípios com até 10 mil habitantes.
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Tabela 5E: Existência ou não de CRAS nos 497 municípios 
sul-rio-grandenses, conforme tempo de existência do muni-
cípio.

  Não possui 
CRAS

Possui 
CRAS

Municípios fundados antes de 1960 0,0 100,0
Municípios fundados entre 1960 e 1980 2,4 97,6
Municípios fundados entre 1981 e 1992 2,1 97,9
Municípios fundados após 1992 8,6 91,4
Total 3,5 96,5

Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria do Trabalho e Ação 
Social, 2020.

Entre os 497 municípios do RS, o deficit de 3,5% de 
cobertura de pelo menos uma unidade de CRAS por muni-
cípio, além de se concertar nos municípios de menor porte, 
concentra-se também nas administrações municipais mais 
jovens: 8,6% dos municípios criados a partir de 1992; 2,1% 
nos municípios criados entre 1981 e 1992 e 2,4% nos mu-
nicípios criados entre 1960 e 1980.

Os CRAS são unidades públicas descentralizadas da 
Política de Assistência Social responsáveis pela organiza-
ção e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção So-
cial Básica do SUAS nas áreas de vulnerabilidade e risco 
social nos municípios. Em todo CRAS, obrigatoriamente, 
deve ser ofertado o Programa de Atenção Integral à Famí-
lia – PAIF –, independentemente de cofinanciamento. O 
PAIF é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família. Tem como objetivo apoiar as famílias, prevenindo 
a ruptura de laços, promovendo o acesso a direitos e contri-
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buindo para a melhoria da qualidade de vida. Consiste no 
trabalho social com famílias, de serviço continuado, com a 
finalidade apoiar e fortalecer os vínculos familiares e comu-
nitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo 
e proativo junto às famílias em situação de vulnerabilidade 
social decorrente da pobreza, precário ou nulo acesso aos 
serviços públicos, fragilização de vínculos de pertencimento 
e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabi-
lidade e risco social residentes em seu território de abran-
gência.

Portanto, os CRAS são absolutamente estratégicos en-
quanto potenciais parceiros de Conselhos Tutelares e Con-
selhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te nos municípios.

Os municípios que não figuravam na relação da STAS 
e que, portanto, não teriam CRAS instalado foram: Aceguá 
(RF6), Alto Feliz (RF1), Boa Vista do Sul (RF3), Boza-
no (RF7), Coronel Bicaco (RF7), Coronel Pilar (RF3), Jari 
(RF8), Linha Nova (RF1), Monte Belo do Sul (RF3), Nova 
Boa Vista (RF9), Nova Pádua (RF3), Nova Roma do Sul 
(RF3), Novo Cabrais (RF8), Pinto Bandeira (RF3), Rio-
zinho (RF1), Santa Tereza (RF3), Santana da Boa Vista 
(RF5) e Toropi (RF8).
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Gráfico 4E: Políticas públicas em que os CTs enfrentam difi-
culdades para assegurar os direitos de crianças e adolescentes 
nos municípios do RS, considerando 511 CTs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

A política pública de Emprego e Renda (Trabalho) 
teve a maior frequência de registros (69,3%) como a políti-
ca pública em que mais CTs referiram enfrentar dificulda-
des para assegurar os direitos de crianças e adolescentes nos 
municípios do RS. Sendo todas as demais políticas (Habi-
tação, Esporte, Cultura e Lazer, Saúde, Segurança Pública, 
Educação e Assistência Social) mencionadas em menos 
de 50% dos CTs, ainda com destaque à Habitação, com a 
segunda maior (45,2%) e Assistência Social com a menor 
(34,4%). Sendo tal situação, a seguir, apresentada a partir 
das nove RFs:
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Tabela 6E: Políticas públicas em que os CTs enfrentam difi-
culdades para assegurar os direitos de crianças e adolescentes 
nos municípios do RS, por RF, considerando 511 CTs.

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9
Política Pública 
de Emprego 
e Renda 
(Trabalho)

74,4 72,9 58,0 71,4 80,0 90,0 81,6 64,7 56,9

Política Pública 
de Habitação 64,0 33,9 46,0 28,6 64,0 70,0 51,3 49,0 26,8

Política Pública 
de Esporte, 
Cultura e Lazer

61,6 28,8 40,0 47,6 68,0 70,0 36,8 31,4 20,3

Política Pública 
de Saúde 65,1 32,2 36,0 47,6 64,0 55,0 26,3 37,3 19,5

Política de 
Segurança 
Pública

47,7 27,1 42,0 33,3 60,0 50,0 31,6 35,3 30,9

Política Pública 
Educação 68,6 27,1 32,0 61,9 68,0 65,0 21,1 23,5 16,3

Política Pública 
de Assistência 
Social

54,7 25,4 34,0 33,3 60,0 65,0 28,9 33,3 18,7

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais  de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Com exceção da política pública de Emprego e Renda 
(Trabalho), que teve a maior frequência de registros como a 
política pública em que os CTs referiram enfrentar dificul-
dades para assegurar os direitos de crianças e adolescentes 
nos municípios do RS em todas as RFs (100%), o registro 
de dificuldades com demais políticas foi bastante variado.



167

Tabela 7E: Capacidade dos municípios responderem à de-
manda de atendimento de crianças e adolescentes PCDs por 
seus programas e serviços nos municípios do RS, conforme o 
sub porte do município (com base na PNAS – SNAS/MDS, 
2015), considerando 511 CTs.

Habitantes do município Sim Não Não existe programa/
serviço no município

Até 2.500 hab 41,8 7,6 50,6
2.501 a 5.000 hab 47,9 8,9 42,5
5.001 a 7.500 hab 61,6 5,5 32,9
7.501 a 10.000 hab 56,0 20,0 24,0
10.001 a 15.000 hab 70,0 15,0 15,0
15.001 a 20.000 hab 61,1 27,8 11,1
20.001 a 40.000 hab 61,1 33,3 5,6
40.001 a 50.000 hab 42,9 57,1
50.001 a 75.000 hab 55,6 44,4
75.001 a 100.000 hab 37,5 62,5
100.001 a 300.000 hab 40,0 53,3 6,7
300.001 a 600.000 hab 33,3 66,7

900.001 + hab 100,0
Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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Tabela 8E: Capacidade dos municípios responderem à de-
manda de atendimento de crianças e adolescentes PCDs por 
seus programas e serviços nos municípios do RS, conforme 
o porte do município (com base na PNAS – SNAS/MDS, 
2015), considerando 511 CTs.

Habitantes do município Sim Não Não existe programa/
serviço no município

Pequeno Porte 1 52,8 10,2 36,7
Pequeno Porte 2 59,0 36,1 4,9

Médio Porte 50,0 50,0 0,0
Grande Porte 1 38,9 55,6 5,6
Grande Porte 2 0,0 100,0 0,0

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

O atendimento a crianças e adolescentes com deficiên-
cia foi reportado como inexistente por 36,7% dos CTs de 
municípios de pequeno porte 1; 4,9% dos CTs de municí-
pios de pequeno porte 2 e 5,6% dos municípios de grande 
porte 1. 50% dos CTs de municípios de médio porte, 55,6% 
de grande porte 1 e 100% dos CTs de Porto Alegre (único 
de grande porte 2) referiram que seus respectivos municí-
pios não têm capacidade de responder a demanda do aten-
dimento a crianças e adolescentes com deficiência.

4.1 – O Conselho Tutelar e a garantia de direitos no 
município

O Conselho Tutelar não necessita ser acionado para 
agir, podendo tomar iniciativas no sentido de prevenir, 
junto com as demais agências protetivas de seu território, 
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situações de violação de direitos e, mesmo, ajudando a pro-
mover os direitos. Mas seu acionamento externo para agir 
normalmente decorre de contato de uma pessoa, grupo de 
pessoas ou instituição/órgão público informando de uma 
ameaça ou concretização de violação de direitos contra uma 
criança, adolescente ou um grupo de irmãos e/ou irmãs.

As violações de direitos enquanto categorias concei-
tuais são construções a partir de seu contrário: os direitos 
de crianças e adolescentes estabelecidos no ECA. Algumas, 
contudo, tentam abarcar situações outras e genéricas, como 
adiante se tratará.

Gráfico 1F: Violações de direitos de crianças e adolescentes 
mais frequentes segundo os CTs do RS, considerando 511 
CTs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

A categoria negligência teve a maior frequência (95,9%) 
entre as violações de direitos de crianças e adolescentes se-



170

gundo os CTs no RS, considerando 511 CTs, seguida de 
castigo físico/tratamento cruel ou degradante (maus-tratos, 
violência psicológica, alienação parental2), por 80,0%. Na 
sequência, segundo a frequência, sendo referida a violência 
sexual (abuso e exploração), por 67,9%; a falta de acesso, 
impermanência e/ou insucesso escolar, por 56,9%; a falta 
de acesso a atendimento profissional ou a serviços de saúde 
especializados em saúde, por 33,9%; a impossibilidade de 
convivência familiar e/ou comunitária, por 23,9%, e o tra-
balho infantil e a desproteção ao trabalho adolescente, por 
21,5% dos CTs.

Tabela 1F: Violações de direitos de crianças e adolescentes 
mais frequentes segundo os CTs do RS, por RF, considerando 
511 CTs.

Categoria de violação 
de direitos RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9

Negligência 98,8 98,3 94,0 95,2 100,0 100,0 88,2 98,0 95,9
Castigo físico/trata-
mento cruel ou degra-
dante

90,7 81,4 82,0 66,7 84,0 85,0 57,9 84,3 83,7

Violência sexual (abuso 
e exploração) 81,4 79,7 68,0 66,7 84,0 90,0 51,3 58,8 60,2

Falta de acesso, imper-
manência e/ou insuces-
so escolar

40,7 32,2 26,0 9,5 24,0 25,0 7,9 16,0 13,0

Falta de acesso a aten-
dimento profissional 
ou a serviços de saúde 
especializados

88,4 62,7 54,0 42,9 80,0 84,2 56,6 47,1 31,7

2 É de se registrar que existe em curso no Brasil importante movimento no sentido de 
reformulação de vários dispositivos da Lei n° 12.318/2010, que dispõe sobre a aliena-
ção parental, incluindo o Conanda, em Nota Pública de 30/08/2018, e pela revogação 
completa da lei, entre outras organizações sul-rio-grandenses a ONG THEMIS e o 
Coletivo de Proteção à Infância Voz Materna.
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Impossibilidade de 
convivência familiar e/
ou comunitária

65,1 32,2 26,0 28,6 68,0 60,0 21,1 27,5 16,3

Trabalho infantil/
desproteção ao trabalho 
adolescente

46,5 25,4 18,0 4,8 44,0 25,0 17,1 19,6 14,6

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Também cotejadas as informações por região funcio-
nal, a categoria negligência foi a que teve maior frequência 
em todas as RFs, variando de 95,2% na RF4 a 100,0% nas 
RFs 5 e 6. Enquanto outras categorias de violação variaram 
bastante em termos de frequência nos CTs das diferentes 
RFs, com destaque a falta de acesso, impermanência e/ou 
insucesso escolar que variou de 7,9% na RF7 a 40,7% na 
RF1; falta de acesso a atendimento profissional ou a ser-
viços de saúde especializados, com variação de 31,7% na 
RF9 a 88,4% na RF1; impossibilidade de convivência fami-
liar e/ou comunitária, de 16,3% na RF9 a 65,1% na RF1, e 
trabalho infantil/desproteção ao trabalho adolescente, que 
apresentou variação de 4,8% de declarações enquanto uma 
das três violações de direitos mais frequentes junto aos CTs 
da RF4 a 46,5% na RF1. 
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Ainda buscando elementos de análise para as violações 
de direitos mais frequentes percebidas pelos CTs na época 
da pesquisa, com base no porte dos municípios (ver tabela 
1A) temos que 100,0% dos CTs de Porto Alegre, único mu-
nicípio de grande porte 2, manifestaram todas as categorias 
com a mesma frequência. Situação, conforme verificado nas 
entrevistas e seminários regionais, que diz respeito a exis-
tência de todos os programas e serviços de atendimento, 
mas em quantidade e, eventualmente, qualidade insuficien-
te à garantia de direitos de crianças e adolescentes, mesmo 
em municípios de grande e médio porte. Sendo tal tendên-
cia acompanhada em 4 das 7 categorias de violação por mu-
nicípios de grande porte 1b e vai reduzindo a medida que 
vai diminuindo o porte dos municípios nos quais atuam os 
CTs respondentes. Aparecendo em 8 das 13 subdivisões, 
em termos de porte de município, a categoria negligência 
com 100,0% de frequência e nas demais 5 subdivisões com 
outros percentuais, mas ainda a maior frequência.

Destaca-se ainda a menor frequência com que viola-
ções de direitos são reportadas nos municípios de pequeno 
porte (PP1a, até 2.500 habitantes, 16,1% dos municípios 
do RS), em especial no que se refere as categorias trabalho 
infantil e desproteção ao trabalho adolescente, por 6,3% 
dos CTs, e violência sexual (abuso e exploração), por 41,8%.

Independemente do porte do município, negligência é, 
possivelmente, entre as categorias de violação de direitos 
apresentadas aquela de mais difícil definição e, por outro 
lado, aquela em que praticamente tudo cabe. Uma espécie 
de bullying das categorias trazidas nesta pesquisa.

O uso indiscriminado e equivocado do conceito 
bullying em muitas escolas e em outras instituições acaba 
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por esconder violências próprias e específicas e até aquelas 
já definidas, como racismo e misoginia. Ao não se tratar a 
situação de violência pelo que ela é ou como se manifesta 
ou ainda é sentida podemos estar incorrendo em grave erro, 
uma vez que não focamos no drama social concreto e o 
desfocamos, eventualmente colaborando para a continui-
dade ou agravamento da violência. E ainda não aprovei-
tando toda a construção social de formas pedagógicas ou 
de tecnologias sociais outras para tratar adequadamente das 
questões. Fora o aumento de subnotificação de seus regis-
tros nas escolas ou em outras instituições.

Por outro lado, muitas vezes, o bullying também serve 
como uma espécie de ‘caixinha’ em que cabe tudo que não 
tem nome. Como ocorre com a categoria negligência. Se-
gundo Faleiros:

A falta de serviços estruturados de apoio à 
família e às crianças ou o difícil acesso a eles 
fazem com que a negligência institucional 
ou estatal (Dubowitz et al., 1993) se trans-
forme em negligência parental, processo por 
meio do qual a família, em uma sociedade 
como a nossa, é facilmente culpabilizada 
como responsável exclusiva pelos problemas 
das crianças. (FALEIROS, 2011, p. 159).

Tal situação foi ainda bem destacada pelas antropólo-
gas Fonseca e Cardarello (1999):

A passagem do “problema sócio-econômico” 
para a “negligência” revela uma mudança de 
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enfoque na visão da infância pobre e da sua 
família no Brasil. Se em 1985 considerava-
-se que motivos como “mendicância”, “maus 
tratos”, “desintegração familiar” e “doen-
ças do menor” eram decorrência direta de 
“problemas sócio-econômicos”, hoje, mais 
do que nunca, a família pobre, e não uma 
questão estrutural, é culpada pela situação 
em que se encontram seus filhos. É ela que 
é “negligente”, maltrata as crianças, as faz 
mendigar, não lhes proporciona boas condi-
ções de saúde, enfim, “não se organiza”. Em 
suma, parece que a família pobre – e não o 
“Poder Público” ou “a sociedade em geral” – 
é o alvo mais fácil de represálias. Cria-se en-
tão uma situação particular em que a noção 
de “criança cidadã” leva como complemen-
to quase inevitável a de “pais negligentes”. 
(FONSECA; CARDARELLO, 1999, p. 
23)

Portanto, é importante que o SGDCA aprofunde esse 
debate acerca da categoria negligência, muitas vezes uti-
lizada como sinônimo de maus-tratos e desestrutura famil-
iar, invisibilizando a produção socioeconômica e estrutural 
dos dramas familiares, contribuído para a criminalização do 
social e a ruptura de vínculos.

Independentemente da ameaça ou violação de direitos 
já em curso, o acionamento externo dos CTs para atuarem 
em situações de ameaça ou violações de direito já consu-
madas acontece por meio de comunicações ou notificações. 
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Tendo sido relatado como meio mais frequentemente utili-
zado a comunicação anônima, em 70,1% dos CTs; por meio 
da Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente (Ficai) em 
64,3%; notificação de órgãos e serviços de Segurança Pú-
blica em 21,7%; notificação compulsória de violência em 
Saúde em 20,2% e via o Disque 100 em 16,0% dos CTs.

Gráfico 2F: Tipo e frequência informada das comunicações 
ou notificações aos CTs no RS, considerando 511 CTs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Tanto as comunicações, anônimas ou não, quanto o 
Disque 100 propiciam chances ampliadas de que situações 
de violação de direitos cheguem ao CT e a outras autorida-
des e serviços encarregados da proteção integral.

No texto do ECA, pelo menos até a edição desta pu-
blicação, inexiste o verbo denunciar, mas existe o verbo co-
municar que no caso do Conselho Tutelar está expresso nos 
artigos 13, 56, 70-B, 90 (§ 1º), 91 e 245. Denunciar tem em 
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acusar seu sinônimo mais usual, enquanto que comunicar 
é ato de conversação e seu sinônimo mais usual pode ser 
informar.

 Como se sabe na área da defesa de direitos huma-
nos de crianças e adolescentes, muitas pessoas não comuni-
cam situações ao CT e a outras agências protetivas porque 
não têm certeza do fato. Não querem acusar sem provas e 
têm medo de “se complicar”. Mais que julgar esses receios 
alheios tem-se que mitiga-los e ver como melhorar nossos 
sistemas comunicacionais. No caso da comunicação de si-
tuações de potencial perigo e desproteção o ECA nos aju-
da: pede para que as pessoas comuniquem. A linguagem da 
polícia de famílias e/ou do social, impregnada do discurso 
jurídico, é que criou (e ainda sustenta) o termo “denúncia”. 
Mudar, nos adequando ao ECA, pode implicar em redução 
da subnotificação de desproteções e contribuir para a redu-
ção da produção da criminalização do social.

Tabela 3F: Demandantes da ação dos CTs no RS e sua fre-
quência na percepção dos colegiados, considerando 511 CTs.

Demandante Frequente Ocasional Nunca

Educação 82,0 18,0 0,0
Mãe 81,0 19,0 0,0
Ministério Público 74,0 24,0 3,0
Comunidade 70,0 28,0 1,0
Poder Judiciário 63,0 33,0 5,0
Assistência Social 51,0 46,0 4,0
Saúde 44,0 51,0 4,0
Outra pessoa responsável 30,0 68,0 1,0
Segurança Pública 24,0 66,0 10,0
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Pai 20,0 79,0 1,0
Acolhimento Institucional/
Familiar 10,0 49,0 41,0

Própria criança/adolescente 5,0 77,0 18,0
Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Ainda no que diz respeito ao acionamento do CT por 
pessoas ou instituições, enquanto demandantes da ação do 
órgão, a política pública de Educação teve a maior frequ-
ência de menções (82,0%) entre os CTs do RS participan-
tes da pesquisa. Na sequência, pelo mesmo critério, foram 
referidas: mãe, por 81,0%; Ministério Público (74,0%); 
comunidade (70,0%); Poder Judiciário (63,0%); política 
pública de Assistência Social (51,0%); política pública de 
Saúde (44,0%); outra pessoa responsável (30,0%); política 
pública de Segurança Pública (24,0%); pai (20,0%); Serviço 
de Acolhimento Institucional/Familiar (10,0%) e a própria 
criança/adolescente (5,0%).
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Tabela 4F: Agentes violadores de direitos e sua frequência na 
percepção dos colegiados, considerando 511 CTs.

Frequentemente Ocasionalmente Nunca

Pai 61,0 38,0 1,0
Própria criança/ 
adolescente 44,0 49,0 8,0

Mãe 43,0 56,0 1,0
Comunidade 34,0 53,0 13,0
Outra pessoa responsável 29,0 66,0 4,0
Educação 22,0 48,0 31,0
Saúde 14,0 37,0 49,0
Assistência Social 10,0 29,0 61,0
Segurança Pública 7,0 37,0 55,0
Serviço de Acolhimento 
Institucional/Familiar 4,0 30,0 66,0

Poder Judiciário 4,0 21,0 75,0
Ministério Público 4,0 22,0 74,0

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Em relação aos agentes violadores de direitos o pai foi 
o agente violador com maior frequência referido nos CTs. 
Na sequência, pelo mesmo critério, são referidos: a própria 
criança/adolescente, por 44,0%; mãe (43,0%); comunidade 
(34,0%); outro responsável (29,0%); política de Educação 
(22,0%); política de Saúde (14,0%); política de Assistência 
Social (10,0%) e política de Segurança Pública (7,0%). Ser-
viço de Acolhimento Institucional/Familiar, Poder Judiciá-
rio e Ministério Público formam mencionados igualmente 
em 4,0% dos CTs.
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Gráfico 3F: Frequências de percepção dos CTs em relação aos 
agentes violadores de direito, considerando 511 CTs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Ainda em relação aos agentes violadores de direitos, 
política de Assistência Social, política de Segurança Públi-
ca, Serviço de Acolhimento Institucional/Familiar, Poder 
Judiciário e Ministério Público foram mencionados com 
maior frequência como “nunca” contribuindo para situações 
de violação de direitos, entre 60,7% e 75,0% dos CTs. Ao 
passo que pai (61%), própria criança/adolescente (44%), 
mãe (43%), comunidade (43%) e outra pessoa responsável 
(29%) tiveram as maiores frequências nesta condição. 
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Tabela 5F: Medidas protetivas, previstas no Art. 101 do ECA, 
conforme a frequência de sua aplicação de acordo com os CT 
do RS, considerando 511 CTs.

 Medida Protetiva Frequente Ocasional Nunca Não 
resp.

Encaminhamento para orien-
tação, apoio e acompanhamen-
to temporário

74,0 24,5 1,6  

Encaminhamento da criança 
ou adolescente para tratamen-
to especializado

61,6 36,4 2,0  

Encaminhamento aos pais/
responsáveis, mediante termo 54,0 42,1 3,9  

Matrícula e frequência obri-
gatória em estabelecimento de 
ensino

49,9 39,3 10,8  

Requisição de atendimento 
médico/hospitalar ou ambu-
latorial

36,0 53,8 10,0 0,2

Encaminhamento a cursos e 
programas de orientação 23,1 45,6 31,3  

Acolhimento institucional 
(pelo próprio CT ou deman-
dando ao Judiciário)

13,5 65,2 20,9 0,4

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

No que diz respeito a aplicação de medidas protetivas 
previstas no artigo 101 do ECA, conforme a frequência de 
sua aplicação de acordo com os CT do RS, considerando 
511 CTs, encaminhamento para orientação, apoio e acom-
panhamento temporário teve a maior frequência de medida 
aplicada, por 74,0% dos CTs. Encaminhamento da criança 
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ou adolescente para tratamento especializado teve a segun-
da maior frequência, com 61,6%, seguida de encaminha-
mento aos pais/responsáveis, mediante termo, por 54,0%. 
Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento de 
ensino, por sua vez, teve um índice de 49,9% de encami-
nhamentos, enquanto que requisição de atendimento mé-
dico/hospitalar ou ambulatorial foi um recurso utilizado em 
36,0%dos casos. Encaminhamento a cursos e programas de 
orientação (23,1%) e acolhimento institucional (pelo pró-
prio CT ou demandando ao Judiciário) por 13,5% dos CTs 
participantes da pesquisa. Sobre essas duas últimas medi-
das protetivas ainda chama atenção a frequência ‘nunca’ em 
31,3% e 20,9%, respectivamente o que, pelas entrevistas e 
conversas nos seminários regionais, está relacionado com 
a baixa existência de cursos e programas de orientação em 
muitos municípios e a uma declarada opção por não insti-
tucionalizar crianças e adolescentes (em cumprimento ao 
ECA) – situação que vai ao encontro da redução gradual e 
contínua do acolhimento no RS e no Brasil.

Nota técnica nº 91 da Diretoria de Estudos e Políticas 
Sociais do Ipea (de janeiro de 2021) apresentou relatório 
de pesquisa sobre a trajetória dos serviços de acolhimento 
destinados a de crianças e adolescentes, dentro das ações de 
avaliação da implementação do Plano Nacional de Promo-
ção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adoles-
centes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC), 
em que se destaca:

– A maior parte dos 3.560 municípios que 
não possuíam oferta alguma em 2018 é de 
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pequeno porte I (86,0%) e II (12,8%);
– Se antes o serviço era predominantemen-
te oferecido por entidades confessionais e 
privadas – organizações da sociedade civil 
(OSCs) –, a oferta pública laica (74,8%) e 
governamental (53%) passa a se sobressair 
cada vez mais. O abrigo continuou a moda-
lidade institucional mais frequente, contem-
plando 71,8% do SAI em 2018, enquanto as 
casas-lares corresponderam a 26,5%;
- Dado que a cada três acolhidos um possui 
características que demandam atenção es-
pecial – como a deficiência, situação de rua, 
dependência química, transtornos mentais 
etc. –, despontam desafios de adequação dos 
serviços para o seu atendimento. Entre es-
tas especificidades é necessário atentar para 
a questão da deficiência, que alcança 16,8% 
dos acolhidos.

Tabela 6F: Medidas protetivas, previstas no Art. 129 do ECA, 
conforme a frequência de sua aplicação de acordo com os CT 
do RS, considerando 511 CTs.

 Medida Protetiva Frequente Ocasional Nunca Não 
resp.

Advertência 62,8 32,3 4,9
Encaminhamento a 
tratamento psicológico ou 
psiquiátrico

62,0 32,1 5,7 ,2

Obrigação de matricular 
o filho ou pupilo e 
acompanhar sua frequência e 
aproveitamento escolar

61,1 31,5 7,4
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Obrigação de encaminhar 
a criança ou adolescente a 
tratamento especializado

49,7 43,2 7,0

Encaminhamento a serviços 
e programas oficiais ou 
comunitários de proteção, 
apoio e promoção da família

43,6 41,3 15,1

 Inclusão em programa oficial 
ou comunitário de auxílio, 
orientação e tratamento a 
alcoólatras e toxicômanos

20,4 53,0 26,6

 Encaminhamento a cursos ou 
programas de orientação 15,5 39,3 45,0 ,2

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

A aplicação de medidas protetivas previstas no arti-
go 129 do ECA, conforme a frequência de sua aplicação 
de acordo com os CT do RS, considerando 511 CTs teve 
três medidas com frequência ‘frequentemente’ praticamen-
te empatadas: advertência, com 62,8%; encaminhamento a 
tratamento psicológico ou psiquiátrico, com 62,0%, e obri-
gação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua 
frequência e aproveitamento escolar, com 61,1%. Medidas 
que tiveram muita proximidade em termos de frequência 
também em ‘ocasionalmente’. Na sequência foram decla-
radas, a partir da frequência ‘frequentemente’: obrigação 
de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento es-
pecializado por 49,7% CTs; encaminhamento a serviços 
e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio 
e promoção da família, por 43,6%; inclusão em programa 
oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 
alcoólatras e toxicômanos por 20,4% e encaminhamento a 
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cursos ou programas de orientação por 15,5% CTs. Igual-
mente chamando atenção, como nas medidas do artigo 101, 
as frequências de ‘nunca’ são medidas aplicadas a inclusão 
em programas para alcoólatras e toxicômanos (26,6%) e, 
especialmente, o encaminhamento a cursos e programas de 
orientação (45,0%), praticamente 3 vezes superior ao en-
contrado em ‘frequentemente’. Sendo a explicação muito 
parecida com o referido na descrição das medidas do Art. 
101, inexistência de serviços/programas.

As medidas de proteção previstas nos artigos 18-B, 101 
e 129, aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no 
ECA forem ameaçados ou violados, além das previsões do 
Art. 98 (por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, 
falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável ou em ra-
zão de sua conduta) devem levar em conta “as necessidades 
pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários”. E os princípios esta-
belecidos no Art. 100, parágrafo único:

I – condição da criança e do adolescente 
como sujeitos de direitos: crianças e adoles-
centes são os titulares dos direitos previstos 
nesta e em outras Leis, bem como na Cons-
tituição Federal;
II – proteção integral e prioritária: a in-
terpretação e aplicação de toda e qualquer 
norma contida nesta Lei deve ser voltada à 
proteção integral e prioritária dos direitos de 
que crianças e adolescentes são titulares;
III – responsabilidade primária e solidária 
do poder público: a plena efetivação dos di-
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reitos assegurados a crianças e a adolescen-
tes por esta Lei e pela Constituição Fede-
ral, salvo nos casos por esta expressamente 
ressalvados, é de responsabilidade primária e 
solidária das 3 (três) esferas de governo, sem 
prejuízo da municipalização do atendimen-
to e da possibilidade da execução de progra-
mas por entidades não governamentais;
IV – interesse superior da criança e do 
adolescente: a intervenção deve atender 
prioritariamente aos interesses e direitos da 
criança e do adolescente, sem prejuízo da 
consideração que for devida a outros inte-
resses legítimos no âmbito da pluralidade 
dos interesses presentes no caso concreto;
V – privacidade: a promoção dos direitos e 
proteção da criança e do adolescente deve 
ser efetuada no respeito pela intimidade, di-
reito à imagem e reserva da sua vida privada;
VI – intervenção precoce: a intervenção das 
autoridades competentes deve ser efetuada 
logo que a situação de perigo seja conhecida; 
VII – intervenção mínima: a intervenção 
deve ser exercida exclusivamente pelas au-
toridades e instituições cuja ação seja indis-
pensável à efetiva promoção dos direitos e à 
proteção da criança e do adolescente;
VIII – proporcionalidade e atualidade: a 
intervenção deve ser a necessária e adequada 
à situação de perigo em que a criança ou o 
adolescente se encontram no momento em 
que a decisão é tomada; 
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IX – responsabilidade parental: a interven-
ção deve ser efetuada de modo que os pais 
assumam os seus deveres para com a criança 
e o adolescente;
X – prevalência da família: na promoção de 
direitos e na proteção da criança e do ado-
lescente deve ser dada prevalência às medi-
das que os mantenham ou reintegrem na sua 
família natural ou extensa ou, se isso não for 
possível, que promovam a sua integração em 
família adotiva;
XI – obrigatoriedade da informação: a 
criança e o adolescente, respeitado seu es-
tágio de desenvolvimento e capacidade de 
compreensão, seus pais ou responsável de-
vem ser informados dos seus direitos, dos 
motivos que determinaram a intervenção e 
da forma como esta se processa; 
XII – oitiva obrigatória e participação: a 
criança e o adolescente, em separado ou na 
companhia dos pais, de responsável ou de 
pessoa por si indicada, bem como os seus 
pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos 
e a participar nos atos e na definição da me-
dida de promoção dos direitos e de proteção, 
sendo sua opinião devidamente considerada 
pela autoridade judiciária competente, ob-
servado o disposto nos §§ 1 o e 2 o do art. 28 
desta Lei. 

Todos os princípios elencados no parágrafo único do 
artigo 100 vão ao encontro da concepção de crianças e 
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adolescentes enquanto sujeitos de direitos, ensejando uma 
resposta qualificada às situações de ameaça ou violação de 
direitos consumada, devendo ser um exercício constante 
nos remetermos à eles quando da definição conselheira, 
preferencialmente em conjunto com as demais agências 
protetivas do SGDCA da localidade, das medidas proteti-
vas adequadas a cada situação, pessoa e grupo social.

Entretanto, todos esses princípios também demandam 
um agir coletivo e corresponsável dos colegiados dos Con-
selhos Tutelares. As pessoas conselheiras tutelares são esco-
lhidas, a partir do ECA, como iguais em responsabilidade e 
com relação de trabalho horizontal, desimportando quanti-
dade de votos recebidos, número de gestões, etc.

Dos 511 CTs participantes da pesquisa, 505 (98,8%) 
informaram realizar reuniões de colegiado e 6 (1,2%) que 
não as realizariam.

Gráfico 4F: Periodicidade das reuniões de colegiado dos CTs 
do RS participantes da pesquisa (a partir de 505 CTs).

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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A periodicidade das reuniões de colegiado dos Con-
selhos Tutelares, considerados os 505 que responderam 
afirmativamente que realizam reuniões, teve no intervalo 
semanal a maior frequência, em 34,5%; mensal a segunda 
maior frequência, 31,1%; quinzenal a terceira frequência 
(24,6%) e a informação de que são realizadas apenas quan-
do necessárias, sem periodicidade definida, em 9,9% dos 
CTs.

Tabela 7F: Periodicidade das reuniões de colegiado dos CTs 
do RS participantes da pesquisa (a partir de 505 CTs).

 Periodici-
dade RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9

Semanal 58,3 15,5 44,0 28,6 33,3 75,0 29,7 29,4 22,8

Quinzenal 19,0 25,9 28,0 47,6 20,8 5,0 23,0 21,6 28,5

Mensal 17,9 43,1 22,0 19,0 25,0 10,0 29,7 41,2 41,5
Apenas 
quando 

necessárias
4,8 15,5 6,0 4,8 20,8 10,0 17,6 7,8 7,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Em relação à periodicidade das reuniões de colegia-
do dos CTs, a partir das 9 RFs, a frequência semanal teve 
maior destaque junto aos CTs da RF6 (75,0%) e quinze-
nal junto aos CTs da RF4 (47,6%). A frequência mensal 
foi informada com índices próximos nas RFs 2 (43,1%), 
9 (41,5%) e 8 (41,2%). Enquanto que na sua realização 
apenas quando necessárias teve maior frequência junto aos 
CTs da RF5 (20,8%).
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Sem conhecimento dos territórios e dos cenários e 
práticas de cada município e cada contexto sociocultural, 
é arriscado prescrever procedimentos. Contudo, a partir 
da lógica de que conselheiros e conselheiras tutelares não 
têm nenhuma atribuição ou competência prevista no ECA, 
enquanto pessoas ou mesmo agentes públicos individuais, 
mas o tendo como Conselho, como colegiado, é de presu-
mir que quanto mais esporádicas forem as reuniões mais 
individual (e, portanto, ilegalmente) as pessoas conselheiras 
agirão. Sendo a ilegalidade já o simples fato de decidir sozi-
nho (a) sobre a vida de outras pessoas.

Do conjunto de CTs participantes da pesquisa, 72,6% 
informaram existirem reuniões periódicas de rede de pro-
gramas e serviços de atendimento aos direitos de crianças 
e adolescentes em seus municípios e apenas 0,8% destes 
que não participariam das mesmas. Causando preocupação 
o fato de 27,4% informarem da inexistência destes espaços 
interinstitucionais de cuidado e proteção.

Então uma convocação de vontades para finalizar este 
capítulo é o registro final de um apelo, reiterando o que já 
foi feito pela equipe de assessoria nos municípios, e por to-
das nós pessoas deste projeto nos seminários regionais. Um 
apelo para que conselheiros e conselheiras tutelares, assim 
como as pessoas conselheiras de direitos, se reúnam. Se re-
únam ao menos a cada quinze dias nos CTs e a cada mês 
nos CMDCAs e, não tendo situações urgentes para tratar, 
aproveitem os encontros para estudar de forma coletiva. O 
ECA é “um mundo” e os direitos de crianças e adolescentes 
não se resumem ao ECA. Existe uma enormidade de legis-
lações, normas, textos técnicos, pesquisas, documentários, 
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curta metragens à disposição, e de forma gratuita. Enfim, 
muitos motivos e possibilidades de partilhas interessantes.

Essas partilhas podem acontecer inclusive de forma 
mais rica, pela diversidade das participações, nas reuniões 
da rede, ao menos mensalmente, inclusive para comparti-
lhar as corresponsabilidades do cuidado e da proteção in-
tegral.

Além disso, com ou sem eventual formação de nível 
superior, o que se espera de conselheiros e conselheiras 
tutelares e de direitos é que se queiram técnicos (as) em 
direitos humanos de crianças e adolescentes. E, para isso, 
ambos os conselhos precisam de formação continuada e 
obrigatória para investidura em seus mandatos. Pessoas do 
povo que representam suas coletividades de forma proati-
va, a despeito das adversidades e, por vezes, contrariando o 
senso comum para defender direitos e a não criminalização 
das famílias, crianças e adolescentes. E das autoridades ou-
tras do SGDCA se espera um olhar mais atento e solidário, 
especialmente para os municípios de pequeno porte. Pois lá 
existem crianças e adolescentes e gentes que querem fazer 
mais e melhor em prol deles e delas, mas também precisam 
ser promovidas para tanto.
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5. Sobre a vez e a voz de crianças  
e adolescentes nos municípios,  
em seus conselhos e no FIA   

José Carlos Sturza de Moraes1

Objeto de políticas públicas para assegurar seus direitos 
humanos, o atendimento aos diretos humanos de crianças 
e adolescentes deu o tom da pesquisa realizada entre 2018 
e 2020 no Rio Grande do Sul, num esforço de conhecer, 
assessorar e trazer à luz as pessoas e os órgãos responsáveis 
pela garantia de direitos humanos desse segmento social 
nos municípios sul-rio-grandenses.

Não foi um exercício fácil, nem óbvio, pois, infelizmen-
te, como em outros aspectos da vida social, a voz de crianças 
e adolescentes – em regra – é voz de adultos que as querem 
representar e, decorrente deste querer, muitas vezes as si-
lenciam.

Neste sentido, é importante deixar claro que a pesquisa, 
realizada no âmbito do “Projeto de Pesquisa, Assessoramento 
e Capacitação para Fortalecimento de Conselhos Municipais de 

1 Cientista Social, Mestre em Educação – Faced/UFRGS. Especialista em Educação 
de Jovens e Adultos e Privados de Liberdade e Especialista em Ética e Educação em 
Direitos Humanos. Foi conselheiro tutelar em Porto Alegre (1995/2001) e conse-
lheiro do Cedica/RS e do Conanda (2014/2016). É coordenador de desenvolvimen-
to programático das Aldeias Infantis SOS Brasil (Região Sul) – sturza.demoraes@
gmail.com.
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Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos e Conselhos Tu-
telares no Rio Grande do Sul – 2018/2021”, não apresenta a 
voz de crianças e adolescentes deste estado. Traz-se o que 
a respeito dos direitos e violações a estes foi dito no campo 
de pesquisa em 492 municípios, a partir das informações 
prestadas por pessoas adultas, conselheiras municipais de 
direitos da criança e do adolescente e conselheiras tutela-
res. Situação que não desmerece os dados coletados, nem 
as valiosas informações prestadas por centenas de pessoas, 
mas expõe um limite ao que é sistematizado, pois o resulta-
do não decorreu de qualquer esforço de escuta também das 
pessoas sujeitas de direitos na lei. E, por conseguinte, sim, 
nesta pesquisa e na maior parte das ações a elas e eles dire-
cionadas, crianças e adolescentes são objeto e não sujeitas 
de políticas públicas.

Decorrente de uma limitação de pesquisa, que não ti-
nha esse foco, mas poderia tê-lo tido, buscado escutar, por 
exemplo, adolescentes e crianças partícipes de fóruns ou de 
Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Ado-
lescente nos poucos municípios em que já se sabia existiam 
tais experiências à época da pesquisa de campo, temos uma 
produção, importante para qualificar o Sistema de Garantia 
de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) sul-
-rio-grandense, mas ainda nos limites das relações entre 
instituições e pessoas adultas. Uma produção adultocêntri-
ca. Proposta e executada por pessoas adultas.

Fúlvia Rosemberg no texto ‘Teorias de Gênero e Su-
bordinação de Idade: Um ensaio’ nos ajuda com uma re-
flexão de todo interessante, e que pode ir ao encontro dos 
esforços de constituição de futuros estudos diagnósticos 
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sobre o atendimento aos direitos de crianças e adolescentes 
nos municípios, estados e no País, com a participação de 
crianças e adolescentes. Escreveu ela:

a cor de uma criança na coleta do IBGE é 
atribuída não por ela mesma, mas pelo che-
fe de família, homem ou mulher. Portanto, 
a cor, como variável que operacionaliza o 
pertencimento racial, no caso das crianças 
não segue ao princípio da auto-identificação 
[...], procedimento banido do universo adul-
to em nome do respeito à identidade étnica 
ou racial. Uma pesquisa, visando contribuir 
para a melhoria das condições da infância 
negra, resgata a vertente racial e se imobiliza 
diante da subordinação da idade. Este exem-
plo constitui um, entre outros, que eviden-
ciam a subordinação da infância ao adulto 
e que confere à Ciência ocidental uma pos-
tura adultocêntrica. (ROSEMBERG, 1996, 
p. 18)

Apesar do alerta de Rosemberg ter sido trazido à baila 
ainda quando o Estatuto e todo o SGDCA recém saíam 
da primeira infância, depois de mais de 30 anos passados, 
aprendemos pouco. Contraditoriamente, temos em muitos 
documentos de políticas públicas referentes aos direitos 
de crianças e adolescentes, inclusive oficiais, essas como 
declarantes de dados, embora nunca ouvidas, numa cla-
ra – embora presumivelmente impensada – usurpação do 
protagonismo infanto-juvenil por meio de interpretação 
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equivocada de dados secundários, que antes de dar voz às 
vozes infanto-juvenis as calam, normalizando processos de 
invisibilidade.

O adultocentrismo, mais uma vez provado nesta pes-
quisa, tende a impedir o questionamento das categorias 
mentais mobilizadas (por exemplo: a quem se deve escutar 
em uma pesquisa a respeito de direitos de crianças e ado-
lescentes) e das condições históricas e sociais que estão na 
base da sua produção. Não permite ou atrapalha bastante 
o trabalho de desconstrução do essencialismo pelo qual o 
estudo da criança e da infância tem sido atravessado, nem 
das naturezas socioculturais, normalmente assimétricas, das 
relações de poder entre pessoas adultas e crianças e ado-
lescentes. Dificultando o reconhecimento dessas pessoas, 
menores de idade, como também protagonistas válidas no 
debate político acerca de seus direitos. Pessoas que têm uma 
vida cotidiana intensa, densa e complexa, nas vivências em 
que se produzem e experimentam enquanto seres sociais a 
partir do que lhes é proposto, oportunizado e/ou interdita-
do e o que conseguem fazer com isso.

Feita a autocrítica necessária, de pesquisadores e pes-
quisadora, e, quiçá coletiva, deseja-se que esta sirva menos 
para a expiação de culpas e mais para evocar-convocar no-
vas pesquisas em que se possam escutar as pessoas sujeitas 
de direitos, para que elas saiam do texto do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e sejam ouvidas em sua vida coti-
diana, eventualmente abrangendo espaços de atendimento 
variados, de estudo, lazer e trabalho. E, quem sabe um dia, 
nos espaços de protagonismo junto aos seus conselhos de 
direitos. E mais: elas e eles nos ajudando a pensar a aspec-
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tos da própria pesquisa, sobre o que se perguntar e, quem 
sabe, irem ao campo conosco, a partir de metodologias par-
ticipativas, educomunicacionais, entre outras, já existentes. 
Parcialmente, definições já existentes, mas que nossas cate-
gorias mentais ainda não absorvem.

Em todo caso, crianças e adolescentes e a defesa de 
seus direitos deram tom a entrevistas, momentos de for-
mação em municípios, eventos regionais e, agora, conferem 
carne a este documento.

 Entre os cinco questionários e suas dezenas de ques-
tões principais e dependentes, pinçamos algumas evidentes 
e outras nem tanto que podem nos auxiliarem a pensar e 
– oxalá – fazer/operar mudanças nos nossos modus operandi 
adultocêntricos de nossas miradas para, talvez, construir-
mos novos modus faciendi, (re) aprendendo a fazer COM as 
crianças e adolescentes a tessitura de seus cuidados.

Numa primeira parte, se apresentam informações sobre 
como os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCAs) tratavam do tema do direito à 
participação de crianças e adolescentes, conforme as pesso-
as respondentes, à época da pesquisa em cada município e 
região funcional. Na sequência, informações e análise com 
base nos dados dos Conselhos Tutelares (CTs) acerca de 
crianças e adolescentes enquanto demandantes de ações do 
órgão zelador de seus direitos e quanto à caracterização de-
las enquanto violadoras dos próprios direitos. 

5.1 – Crianças e adolescentes em cena:
O direito à participação está expresso no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). De maneira introdutó-
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ria, o artigo 15 estabelece: “A criança e o adolescente têm direi-
to à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas 
em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, 
humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis”. E o 
artigo 16 define mais claramente o que vem a ser o direito 
à liberdade, explicitando que abrange, entre outros aspec-
tos, o direito a “ir, vir e estar nos logradouros públicos e espa-
ços comunitários, ressalvadas as restrições legais”, ao direito de 
“opinião e expressão”, de “crença e culto religioso”, de “brincar, 
praticar esportes e divertir-se”, de “participar da vida familiar e 
comunitária, sem discriminação” e “participar da vida política, 
na forma da lei”.

Gráfico 1G: Promoção por parte do CMDCA, na gestão em 
curso à época da pesquisa, de ações de apoio à participação de 
crianças e adolescentes em espaços de exercício da cidadania, 
a partir de 474 CMDCAs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

 
Em 39% dos 474 CMDCAs participantes, na gestão 

em curso à época da pesquisa, foi declarado ter havido ações 
de apoio à participação de crianças e adolescentes em es-
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paços de exercício da cidadania e em 61% que não houve. 
Sabendo-se que grande parte dos CMDCAs que declara-
ram ter realizado ações, essas se limitaram à Conferência 
Municipal, enquanto evento e não processo participativo.

Gráfico 2G: Participação de crianças e/ou adolescentes no 
CMDCA, na gestão em curso à época da pesquisa, a partir de 
474 CMDCAs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Em 8,5% dos 474 CMDCAs participantes, na gestão 
em curso à época da pesquisa se informou que existia par-
ticipação de crianças e adolescente no Conselho, em 91,5% 
que inexistia e em 1,0% não se obteve resposta à questão.

No artigo 53 do ECA está definido que crianças e ado-
lescentes “têm direito à educação, visando ao pleno desenvol-
vimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho”, lhes sendo assegurados, entre 
outros direitos, “igualdade de condições para o acesso e perma-
nência na escola”, serem respeitados no ambiente escolar e de 
“contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 
escolares superiores”, assim como o “direito de organização e 
participação em entidades estudantis”.
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Gráfico 3G: Informação quanto à existência na Rede Muni-
cipal de Ensino Fundamental de cada localidade de direito à 
participação de estudantes, com direito a voto, para escolha 
das direções de suas escolas (a partir de 474 CMDCAs).

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Em 23% dos CMDCAs foi informado que havia di-
reito a voto para estudantes nos processos de escolha das 
direções de suas escolas na Rede de Ensino Fundamental, 
em 53% que não havia e em 24% não se tinha informação 
a respeito.

Gráfico 4G: Informação sobre a partir de qual idade estudan-
tes têm direito ao voto para a escolha das direções de suas 
escolas municipais de Ensino Fundamental, a partir de 107 
CMDCAs, (23%), que informaram existir o direito ao voto.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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Quanto a partir de qual idade havia direito a voto para 
estudantes nos processos de escolha das direções de suas 
escolas na Rede de Ensino Fundamental as respostas va-
riaram de 6 a 16 anos de idade, com maior frequência para 
12 anos (38%), que também foi a idade média informada.

Gráfico 5G: Existência na Câmara Municipal de espaços tipo 
Parlamento Mirim ou Juvenil, a partir de 474 CMDCAs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Em 32% dos CMDCAs foi informado da existência de 
espaço participativo no legislativo municipal do tipo Câ-
mara ou Parlamento Mirim/Juvenil; em 58% que inexistia 
e em 10% dos CMDCAs não se tinha tal informação.
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Gráfico 6G: Existência na Câmara Municipal de Frente Par-
lamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te em funcionamento, a partir de 474 CMDCAs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Em 8% dos CMDCAs foi informado da existência de 
Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente em funcionamento no âmbito da Câmara 
Municipal; em 60% que inexistia e em 32% dos CMDCAs 
não se tinha informação a respeito.

Gráfico 7G: Comparativo quanto à existência de espaços de 
participação infanto-juvenil no CMDCA e na Câmara Mu-
nicipal, na gestão em curso à época da pesquisa, a partir de 474 
CMDCAs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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Em 31,7% dos CMDCAs foi informado que havia 
no âmbito da Câmara Municipal (Poder Legislativo) es-
paço de participação infanto-juvenil do tipo Câmara ou 
Parlamento Mirim/Juvenil, correspondendo a 150 muni-
cípios (30,2% dos municípios do RS), enquanto que junto 
aos próprios CMDCAs tal possibilidade foi informada em 
apenas 8,5% Conselhos, correspondendo a 40 municípios 
(8,0% dos municípios do RS). Ou seja, os parlamentos 
municipais, segundo os próprios CMDCAs, ofertam em 
pelo menos 73,3% municípios algum espaço participativo 
infanto-juvenil.

Ocorre que o CMDCA é o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e, assim como jovens 
integram os Conselhos de Juventude, pessoas idosas e mu-
lheres os seus respectivos conselhos, nada mais evidente que 
crianças e adolescentes participarem do seu.

Nos níveis estadual e federal o direito à participação 
de crianças e adolescentes vem crescendo nos Conselhos 
de Direitos destes âmbitos. Embora, nos dois casos, uma 
participação restrita a emissão de opiniões e não ainda de 
corresponsabilidade nas deliberações.

Todavia, como demonstrado na pesquisa ora comen-
tada, o direito de estar e ser escutado (a) é importante e 
nos tempos futuros pode ensejar novas conquistas – espe-
cialmente locais. Pois está se aprendendo os meios de fazer 
nesse processo.

Em termos nacionais, em 2017 a Resolução 191 do 
Conanda, considerando, entre outras, as propostas apro-
vadas na 9ª e 10ª Conferência Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente referentes ao Plano Decenal dos 
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Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, constituiu o 
Comitê de Participação de Adolescentes (CPA), enquanto 
órgão colegiado formado por adolescentes escolhidos (as) 
no âmbito dos espaços de participação de adolescentes nos 
Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, de grupos sociais diversos e por meio do ambiente 
virtual de participação.

O CPA do Conanda é formado por 47 adolescentes es-
colhidos (as) no âmbito dos espaços de participação de ado-
lescentes nos Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (27), de grupos sociais diversos (10) e por 
meio do ambiente virtual de participação (10). 

Também em 2017, a Resolução 175 do Cedica/RS 
dispôs sobre a participação de adolescentes no Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio 
Grande do Sul, criando o CPA no RS. A partir das expe-
riências participativas já havidas em processos anteriores, 
especialmente junto à organização de Conferências Esta-
duais e Municipais.

A composição do CPA/RS foi estabelecida a partir 
de 4 adolescentes representando CMDCAs de cada uma 
das nove Regiões Funcionais (36) e 12 representantes de 
grupos sociais diversos (povos indígenas, ciganos, negros, 
quilombolas, matrizes africanas, ribeirinhos, como pessoas 
com deficiência, LGBTs, migrantes, em acolhimento insti-
tucional e em cumprimento de medidas socioeducativas), 
definidos conforme edital de chamamento público a cada 
processo de escolha, o que pode favorecer a definições mais 
adequadas para as mudanças sociais e suas demandas. Ten-
do o Cedica/RS realizado intensa mobilização das RFs, por 
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meio das Jornadas de Rodas de Conversa sobre a Participa-
ção de Adolescentes nos Espaços de Controle Social.

5.2 – As crianças e adolescentes nos conselhos tu-
telares, entre demandantes e agentes violadoras dos 
próprios direitos:

Crianças e adolescentes podem procurar o Conselho 
Tutelar de seu município em busca de apoio e podem ser 
reportadas a esse órgão enquanto violadoras de seus direi-
tos, normalmente por questões de conduta.

Gráfico 8G: Frequência entre demandantes e agentes viola-
dores de direitos (família e/ou cuidador parental e comunida-
de), a partir de 511 CTs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.



206

Com relação à frequência com que crianças e adoles-
centes, pessoas cuidadoras parentais (mãe ou pai), outra 
pessoa responsável (parental ou não) e comunidade fo-
ram reportados enquanto demandantes da ação do CT ou 
violadores de direitos de crianças e adolescentes, mãe em 
81,2% dos CTs foi o cuidador parental com maior frequên-
cia reportando enquanto demandante e o 3º maior agente 
violador (42,9%). Comunidade teve a 2ª maior frequên-
cia enquanto demandante (70,3%) e a 4ª maior enquanto 
agente violador (34,1%). Outra pessoa responsável (paren-
tal ou não) foi a 3ª maior frequência enquanto demandante 
(30,3%) e enquanto agente violador (29,2%). Pai foi a 4ª 
frequência enquanto demandante e a 1ª enquanto agente 
violador, e, a própria criança/adolescente teve a menor fre-
quência enquanto demandante (5,1%) e a 2ª maior frequ-
ência enquanto agente violador (43,6%).

Gráfico 9G: Frequência entre demandantes e agentes viola-
dores de direitos (políticas públicas, órgãos públicos, progra-
mas e serviços), a partir de 511 CTs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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Com relação à frequência com que políticas públicas, 
órgãos públicos, programas e serviços foram reportados 
enquanto demandantes da ação do CT ou violadores de 
direitos de crianças e adolescentes, educação teve a maior 
frequência enquanto demandante (82,2%) e agente viola-
dor (21,5%). Ministério Público, por sua vez, foi a 2ª maior 
frequência enquanto demandante (73,6%) e a menor en-
quanto agente violador (3,7%); Poder Judiciário o 3º maior 
demandante (62,6%) e o penúltimo agente violador, com 
a mesma frequência do acolhimento institucional/familiar 
(4,3%). Sendo os demais demandantes ou agentes violado-
res: Assistência Social, demandante para 50,7% dos CTs 
e agente violador para 10,2%; Saúde, demandante para 
44,4% dos CTs e agente violador para 14,1%; Segurança 
Pública, demandante para 24,1% dos CTs e agente viola-
dor para 7,4%, e Acolhimento Institucional e/ou Familiar, 
demandante para 10,4%.

A interpretação do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente é um desafio cotidiano, e as pistas para tal empreitada, 
quase que guias, se encontram no próprio texto estatutário. 
Pois, senão, vejamos: “Na interpretação desta Lei levar-se-ão 
em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem 
comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição 
peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvi-
mento” (ECA, Art. 6º).

Muito bem. Então quais são os fins sociais a que o 
ECA se dirige? Uma resposta possível seria que “a proteção 
integral à criança e ao adolescente” (Art. 1º). Muitas pessoas 
que estudam o ECA consideram este artigo o melhor re-
sumo-síntese do texto estatutário, abrangendo toda a obra, 
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mesmo o conceito de ato infracional e as medidas socio-
educativas, pois tudo que se busca, pelos meios expressos 
nessa lei federal é a proteção integral.

O bem comum é algo muito mais subjetivo, uma ex-
pressão com muitas definições sociojurídicas e religiosas. 
Não desconsiderando sua complexidade, se optou por um 
verbete técnico da Fundação Getúlio Vargas, que traz bem 
comum, como: “Conjunto de todas as condições de vida social, 
que consintam e favoreçam o desenvolvimento integral da per-
sonalidade humana”2.

Quanto aos direitos individuais, difusos e coletivos, o 
Capítulo VII do ECA nos traz que esses são regidos pela 
possibilidade de responsabilidade por ofensa aos direitos 
assegurados à criança e ao adolescente (Art. 208), refe-
rentes ao não oferecimento ou oferta irregular do ensino 
obrigatório e outras obrigações socioeducacionais, como o 
atendimento educacional especializado a pessoas com defi-
ciência, o atendimento em creche e pré-escola e os progra-
mas suplementares de oferta de material didático-escolar, 
transporte, a assistência à saúde. Assim como o não ofereci-
mento ou a oferta irregular de serviços de assistência social 
visando a proteção à família, à maternidade, à infância e à 
adolescência, serviços e programas de orientação, apoio e 
promoção social de famílias, destinados ao pleno exercício 
do direito à convivência familiar e para a execução das me-
didas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção, 
inclusive para o atendimento à criança e ao adolescente ví-
tima ou testemunha de violência.

2 http://ead2.fgv.br/ls5/centro_rec/pag/verbetes/bem_comum.htm.
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E, por último, e não menos importante, a parte final 
do artigo 6º recorda que crianças e adolescentes vivem em 
condição peculiar de desenvolvimento. Lembrança e cha-
mado de atenção que se repete em mais de 20 artigos da 
normativa máxima nacional dos direitos humanos de crian-
ças e adolescentes.

Então é de nos perguntarmos: de onde saiu à inter-
pretação de que crianças e adolescentes podem virar uma 
categoria de agentes violadores de seus próprios direitos?

O fato do artigo 98 do ECA trazer explicitamente que 
“As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis 
sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados 
ou violados: I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II – por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; III – em 
razão de sua conduta”, por si só não autoriza tal interpreta-
ção. Ela vem da tradição penal do direito do menor, que 
ainda deixa suas marcas.

Marcas que estão em nossas categorias mentais, na ra-
cionalidade de nossas instituições e fazeres, muito ditada 
pelo campo do Direito Penal. No Código de Menores de 
1979, normativa nacional que vigorou até julho de 1990, 
estava expresso:

Art. 1º Este Código dispõe sobre assistência, 
proteção e vigilância a menores:
I – até dezoito anos de idade, que se encon-
trem em situação irregular;
II – entre dezoito e vinte e um anos, nos ca-
sos expressos em lei.
Parágrafo único – As medidas de caráter 
preventivo aplicam-se a todo menor de de-
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zoito anos, independentemente de sua situ-
ação.
Art. 2º Para os efeitos deste Código, consi-
dera-se em situação irregular o menor:
I – privado de condições essenciais à sua 
subsistência, saúde e instrução obrigatória, 
ainda que eventualmente, em razão de:
a) falta, ação ou omissão dos pais ou respon-
sável;
b) manifesta impossibilidade dos pais ou 
responsável para provê-las;
Il – vítima de maus tratos ou castigos imo-
derados impostos pelos pais ou responsável;
III – em perigo moral, devido a:
a) encontrar-se, de modo habitual, em am-
biente contrário aos bons costumes;
b) exploração em atividade contrária aos 
bons costumes;
IV – privado de representação ou assistência 
legal, pela falta eventual dos pais ou respon-
sável;
V – com desvio de conduta, em virtude de 
grave inadaptação familiar ou comunitária;
VI – autor de infração penal. (Lei Federal 
6.697/1979)3

Portanto, uma interpretação mediana do Código de 
Menores poderia oferecer a conduta (auto) violadora de di-
reitos como algo possível, coerentemente aceito e produtor 
de todo tipo de dados estatísticos, sem riscos de se ofender 
aos princípios daquela lei (vigilância a menores de idade, 
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com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação 
familiar ou comunitária e autores de infração penal).

Essa interpretação, à luz da lei que cuida da proteção 
integral, que alça crianças e adolescentes a condição de su-
jeitos de direitos, que “gozam de todos os direitos fundamen-
tais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção inte-
gral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar 
o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade” (Art. 3º, ECA), e que, 
fundamentalmente, não recepcionou a concepção do ‘des-
vio de conduta’ do Código de Menores, é algo – no mínimo 
– surpreendente. Ou não. Pois que também se inscreve no 
que contemporaneamente se denomina de criminalização 
do social, um conjunto de crenças que coloca para a víti-
ma a responsabilidade pelos infortúnios que sofre, como as 
mulheres vítimas de violência, que gostariam de apanhar, as 
pessoas estupradas, que andariam por ambientes inseguros 
ou com roupas inadequadas e estariam quase a pedir para 
serem vitimadas. E, desde que o ECA é ECA, as crianças e 
adolescentes que não cumprem seus deveres e se põem em 
risco, por vezes contrariando até profissionais e serviços que 
são encarregados de sua proteção etc., não acatando deter-
minações do Conselho Tutelar, do Ministério Público e até 
do Poder Judiciário. Crianças e adolescentes que não são 
mais incapazes e, por isto mesmo (!?), seriam então agentes 
(auto) violadores de seus próprios direitos. 
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Gráfico 10G: Agentes violadores de direitos de crianças e 
adolescentes (parte interna) e demandantes da ação do Con-
selho Tutelar (parte externa), considerados 487 municípios.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Legendas: SEDU, Sistema de Educação; Mãe, declarante/denominada mãe pelo CT; 
MP, Ministério Público (Promotoria de Justiça); COM, comunidade; PJ, Poder Ju-
diciário; SUAS, Sistema Único de Assistência Social; SUS, Sistema Único de Saúde; 
Outro, outra pessoa responsável por uma, ou mais, criança/adolescente; SSP, Sistema 
de Segurança Pública; Pai, declarante/denominada mãe pelo CT, e ACO, Serviço de 
Acolhimento Institucional ou Familiar para Crianças e Adolescentes.

Na pesquisa, a partir da percepção de Conselhos Tute-
lares de 487 municípios sul-rio-grandenses (98% dos mu-
nicípios do RS e 8,7% dos municípios brasileiros), a relação 
de crianças e adolescentes com o Conselho Tutelar enquan-
to demandantes ou agentes violadores de seus direitos se 
apresentou na proporção de 90% das vezes enquanto agen-
tes violadores e 10% enquanto demandantes da proteção do 
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órgão. Sem nenhuma proximidade com outras categorias 
de demandantes e agentes violadores, aqueles e aquelas que 
mais violam direitos de crianças e adolescentes no RS eram 
as crianças e adolescentes para os CTs, assim como eram o 
segmento menos demandante de ações conselheiras.

E aqui não se quer minorar ou retirar a agência, mes-
mo que negativa, das pessoas, ainda que menores de idade, 
sujeitas de direitos, mas chamar a atenção desse possível 
desvio conceitual que em nada, absolutamente nada, con-
tribui para que tenhamos informações sólidas e promotoras 
da proteção integral a partir da criação, manutenção e nor-
malização da categoria analítica criança/adolescente viola-
dora de direitos, ainda mais quando isso diz do seu próprio 
direito. Decorrente de uma confusão pela fusão indevida de 
ato infracional com conduta autodestrutiva, de maximiza-
ção da capacidade, como que fazendo coro com a Teoria do 
Discernimento numa afrontosa e obscena convivência com 
o Princípio da Condição Peculiar de Desenvolvimento.

Entre outros autores, reconhecidamente defensores de 
direitos humanos de crianças e adolescentes, Edson Seda 
foi um dos propagadores desta compreensão. Em ABC do 
Conselho Tutelar (CBIA, 1992) ele escreveu:

A criança e o adolescente podem se ver ame-
açados ou violados em seus direitos em razão 
de sua própria conduta. É quando apesar do 
processo de assistência, criação e educação 
na sua família, em família substituta ou na 
entidade de abrigo, o rapaz, o menino, a me-
nina ou a moça por iniciativa própria ou por 
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envolvimento de terceiros, passam a adotar 
hábitos, usos ou costumes incompatíveis 
com a ética da solidariedade social. Ficam na 
iminência ou na prática de atos anti-sociais, 
ou da desproteção. A sociedade política e ju-
ridicamente organizada não pode aceitar que 
aqueles que devem estar assistidos, criados 
e educados por alguém se desviem do pro-
cesso adequado de formação da cidadania. 
Maiores de idade são as pessoas que podem 
se autodeterminar, ou seja, podem decidir 
livremente sobre o bem e o mal em sua con-
duta. Menores de idade são os que devem 
ser preparados para essa determinação plena 
um dia mas que, aqui e agora, têm alguém 
que por eles se responsabilize: o seu respon-
sável. Então, quando crianças e adolescentes 
se encontram em condições tais que por sua 
conduta se colocam na situação potencial ou 
efetiva de violarem os deveres e os direitos 
de sua cidadania e da cidadania alheia, de-
vem receber uma ou mais medidas de pro-
teção (Art. 98 – III ECA) a serem aplicadas 
pelo Conselho Tutelar. Como as pessoas não 
vêm percebendo claramente o que isso sig-
nifica, vamos considerar alguns exemplos: 
deixarem a criança e o adolescente de fre-
quentar a escola em que estão matriculados 
é um desvio inaceitável; da mesma forma, se 
agirem nas condições previstas no Art. 247 
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do Código Penal4 acima citadas; também, se 
crianças e adolescentes perambulantes pelas 
ruas ficarem na iminência de participarem 
de bando ou quadrilha (Art. 288 do C. Pe-
nal) ou se drogarem devem ser submetidos a 
medida de proteção. (SEDA, 1992)

Na verdade, crianças e adolescentes já são – ou deve-
riam sê-lo – sujeitos de direitos hoje, não só na maiorida-
de. E a pessoa e/ou instituição por eles ou elas responsável 
direta tem, ainda que com os deveres do poder familiar, da 
guarda ou da tutela, um dever cuidar que é compartido com 
o Estado e a sociedade (ou deveria sê-lo). O sociólogo e ati-
vista de direitos humanos Herbert de Souza, o Betinho, re-
feriu certa vez uma análise socioafetiva e protetiva de todo 
atual e útil para esta discussão:

Se não vejo na criança uma criança, é porque 
alguém a violentou antes, e o que vejo é o 
que sobrou de tudo que lhe foi tirado.
Essa que vejo na rua sem pai, sem mãe, sem 
casa, cama e comida, essa que vive a solidão 
das noites sem gente por perto, é um grito, 
é um espanto. Diante dela, o mundo deveria 
parar para começar um novo encontro, por-
que a criança é o princípio sem fim e o seu 

4 Art. 247 – Permitir alguém que menor de dezoito anos, sujeito a seu poder ou 
confiado à sua guarda ou vigilância: I – frequente casa de jogo ou mal-afamada, ou 
conviva com pessoa viciosa ou de má vida; II – frequente espetáculo capaz de per-
vertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza; 
III – resida ou trabalhe em casa de prostituição; IV – mendigue ou sirva a mendigo 
para excitar a comiseração pública: Pena – detenção, de um a três meses, ou multa. 
(Decreto-Lei nº 2.848/1940 – Código Penal).
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fim é o fim de todos nós. (Recuperado de 
cartaz de 1988).

Ora, quando uma criança ou adolescente é refratária 
às orientações de sua família, temos que a apoiar e/ou a 
sua família, buscando verificar o contexto das situações que 
inauguraram tal conduta e/ou o mantém. E se ela ou ele 
também é resistente à ação das demais agências protetivas 
não pode ser porque suas vivências e/ou suas situações pe-
culiares de vida e desenvolvimento a levam a isto?

Refletir sobre essas questões é importante, porque os 
caminhos da proteção integral são muitas vezes difíceis e 
complexos. Já os caminhos da criminalização nem tanto.

A criminalização é uma ação estatal, mas a 
deslegitimação e incriminação são produzi-
das tanto pelo aparato estatal quanto pelo 
capital comunicacional (meios oligopolis-
tas de comunicação), instituições, intelec-
tuais, etc. O processo de deslegitimação e 
incriminação é produzido no âmbito estatal 
e também da sociedade civil. Esse proces-
so visa constituir uma corrente de opinião 
favorável ao processo de criminalização, o 
que impediria o efeito colateral negativo da 
indignação da população e possíveis reações 
coletivas. (VIANA, 2018, p. 134).

O alerta de Viana, de que estes processos ocorrem no 
âmbito estatal e também na sociedade civil, quem sabe nos 
ajude a, de forma desarmada, desarmarmos essa concepção 
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que, novamente, em nada serve para a promoção dos di-
reitos humanos de crianças e adolescentes. Nem para sua 
aproximação com o seu órgão zelador de direitos.

O registro de situações em que crianças e adolescentes 
apresentam a necessidade de atendimento protetivo, con-
forme estabelecido no inciso III, do artigo 98 do ECA, “em 
razão de sua conduta” deve ensejar uma descrição secundária, 
nos campos do expediente/pasta/prontuário/plano de aten-
dimento em que se enumeram as violações e seus contextos. 
Nos quais podemos nos ater aos aspectos mais psicossociais 
de tal condição e menos no enquadramento prévio de um 
juízo que antecede (e já marca) a pessoa atendida (alguém 
com desvio [problemas] de conduta e que se coloca em ris-
co).

Conforme Scheinvar (2014), o Conselho Tutelar tem 
se tornado, em muitos lugares, agente da tutela, não de di-
reitos, mas de pessoas, se confundindo com prisões e polí-
cias:

Contra a esperança de que a prática judiciá-
ria fosse retraída, as pessoas não mais seriam 
julgadas e conquistariam direitos, vemos a 
ampliação do fazer judiciário para o campo 
da garantia de direitos e dos serviços de as-
sistência. As acusações às famílias e ao com-
portamento de crianças e jovens continuam 
prevalecendo. Se por um lado um movimen-
to contra o autoritarismo, a discriminação 
e a criminalização dos pobres propôs novas 
referências para enfrentar os problemas tra-
zidos pela desigualdade, pelo outro, a lógica 
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da tutela – que leva à proposta de construção 
do conselho tutelar – anuncia a perspecti-
va do seu trabalho. A tutela é uma forma 
de dizer ao outro como tem que ser a sua 
vida; uma forma de desqualificação dos seus 
modos de existência para obrigá-lo a adotar 
um padrão, sem lhe dar condições de fazer 
escolhas e sem respeitar as escolhas feitas em 
função de seus recursos e de suas concepções 
de vida (SCHEINVAR, 2014, p. 58).

Nesse sentido,

a polícia das famílias não seria mais com-
posta apenas por agências assistenciais ou de 
segurança, por escolas ou serviços de saúde, 
mas potencialmente por toda a rede proteti-
va das políticas públicas compensatórias bra-
sileiras. Agências, ou dispositivos de Estado, 
de imposição de tutelas prescritivas, apesar 
de – contraditoriamente – impossibilitadas 
estrutural e formalmente de responder por 
estas, inclusive porque são precariamente 
instituídas. (MORAES, 2019, p. 101)

Dizer que crianças e adolescentes são seus principais 
agentes violadores, ou mesmo que são agentes violadores de 
direitos, corresponde a inscrevê-los no social e em nossos 
códigos de moralidade em responsáveis pelas mazelas que 
vivenciam. Eventualmente, merecedores e merecedoras do 
que lhes acontece. Como tem acontecido contemporane-
amente com a expressão ‘família teflon’, a família que não 
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adere a nada e que, portanto, seria merecedora da perda dos 
cuidados parentais, do corte no auxílio público de renda... 
No limite: do ostracismo social em que se encontra. Mas 
tais circunstâncias não seriam, pelo menos também, decor-
rentes de condicionantes sociais?

Então fica o convite a reflexionarmos e, quem sabe, re-
tirarmo-nos desta normalidade instituída que normalizou 
e, na prática, normatizou instituir o sujeito de direitos na 
condição de sujeito de violação de direitos. Uma convoca-
ção para, quem sabe, mudarmos nossos parâmetros de me-
dição de dados e fatos.

Fora da circunstância dos aspectos psicossociais de 
auto desproteção em razão da conduta não parece, a partir 
da Doutrina da Proteção Integral, haver motivo de regis-
tros técnicos e jurídicos e instituição de um pressuposto de 
violação de direitos de crianças e adolescentes de seus pró-
prios direitos. Diferente da questão do cometimento de ato 
infracional, por adolescentes, visto as obrigações protetivas 
dos CTs para com esses (as) e do CMDCAs em realizar o 
controle social e a deliberação de políticas públicas.

Declarar um direito é muito significativo. 
Equivale a colocá-lo dentro de uma hierar-
quia que o reconhece solenemente como um 
ponto prioritário das políticas sociais. A de-
claração e a garantia de um direito tornam-
-se imprescindíveis no caso de países, como 
o Brasil, com forte tradição elitista e que 
tradicionalmente reservam apenas às cama-
das privilegiadas o acesso a este bem social. 
Por isso, declarar e assegurar é mais do que 
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uma proclamação solene. Declarar é retirar 
do esquecimento e proclamar aos que não 
sabem, ou esqueceram, que eles continuam 
a ser portadores de um direito importante. 
Disso resulta a necessária cobrança deste di-
reito quando ele não é respeitado. (CURY, 
2002, p. 13)

Em coro com a Declaração dos Direitos da Criança e 
com o Estatuto da Criança e do Adolescente, segue nos-
so desafio de desafiar a realidade, muitas vezes adversa, e 
declarar direitos. Direitos de participação, direito de não 
criminalização. Direitos.
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6. Conselheiras, mães e crianças: 
como nos defender? 

Uma reflexão sobre gênero e o perfil das pessoas  
conselheiras tutelares e de direitos  

no Rio Grande do Sul

Daiana Hermann1

Luísa Maria Silva Dantas2

É bastante emblemático trazer reflexões e contribui-
ções suscitadas pela experiência vivida na organização e 
desenvolvimento de um projeto de pesquisa junto a pes-
soas conselheiras tutelares e conselheiras dos direitos das 
crianças e dos adolescentes3 quando se noticia, no Brasil, o 

1 Cientista Social (UNISC), Mestra em Antropologia Social (PPGAS/UFRGS) e 
Doutora em Sociologia (PPGS/UFRGS). E-mail: daianahermann86@gmail.com.br.
2 Antropóloga e professora da Universidade Federal do Pará. E-mail: luisadantas@
ufpa.br.
3 Projeto “Pesquisa, Assessoramento e Capacitação em vista do Fortalecimento de 
Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos da Infância 
e Adolescência e Conselhos Tutelares no RS”.
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assassinato do menino Henry, de quatro anos, cujo princi-
pal suspeito é o padrasto, que teria agido, segundo indícios 
divulgados pela mídia, com a omissão da mãe, Monique 
Medeiros. Nossa reflexão também nos remete à morte do 
menino Miguel, de cinco anos, filho da trabalhadora do-
méstica Mirtes Renata. Esta, sob ordens de passear com o 
cachorro da família empregadora, deixou o filho sob os cui-
dados da patroa, que permitiu que o menino pegasse sozi-
nho o elevador, subisse sem supervisão até o nono andar, de 
onde caiu. O que esses dois casos podem nos fazer refletir 
sobre dinâmicas existentes no Brasil do século XXI, imerso 
na pandemia do novo coronavírus (Sars-Covid-2) e a exis-
tência, condições de atuação e importância dos Conselhos 
Tutelares e Conselhos Municipais dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – órgãos que visam justamente a proteção, 
promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes? 

Miguel e Henry compartilham a faixa etária e o fato de 
terem sido assassinados no cenário contemporâneo brasilei-
ro (junho de 2020 e março de 2021, respectivamente). Um 
na cidade de Recife/PE, o outro no Rio de Janeiro/RJ. No 
primeiro caso, as suspeitas recaem sobre a empregadora da 
mãe, Sarí Corte Real, referenciada como a “primeira-dama 
de Tamandaré”; no segundo caso, recaem sobre o padrasto, 
o vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. 
Jairinho. Ao lado temos duas mães, uma tentando lutar com 
as “armas” que têm e o apoio popular para “fazer justiça” ao 
filho, com a condenação de seus ex patrões ricos, ele, Sérgio 
Hacker, ex-prefeito de Tamandaré/PE; outra sendo indicia-
da por omissão pelo assassinato do filho. Henry e sua mãe 
são brancos, ela, professora. É possível imaginar que tenha 
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encontrado na relação afetiva com o político uma possibili-
dade de melhora de vida para ela e para filho. Miguel e sua 
mãe são negros, no momento da morte do menino estavam 
na casa da patroa, em um contexto de pandemia. Mirtes 
precisava trabalhar e, sem ter com quem deixar o filho, este 
frequentemente a acompanhava. 

Estamos falando de fins trágicos de duas crianças, 
mas também de duas mulheres. Uma, talvez, dependente 
de uma relação conjugal e outra certamente dependente de 
uma relação de trabalho. Quem deveria ter protegido a vida 
dessas crianças? Essas vidas interrompidas poderiam ter 
tido outros desfechos?

6.1. Proteção e cuidado de crianças e adolescentes no 
Brasil

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei 
N° 8.069, de 13 de julho de 1990, que em 2020 completou 
30 anos, é o conjunto de normas que dispõe sobre a prote-
ção integral à criança e ao adolescente no Brasil. De acordo 
com o seu artigo 4°: 

É dever da família, da comunidade, da so-
ciedade em geral e do poder público asse-
gurar, com absoluta prioridade, a efetiva-
ção dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência fami-
liar e comunitária (BRASIL, 1990).
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No Título V e Art. 131, temos que “O Conselho Tutelar 
é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarre-
gado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente”. No Art. 132, sabemos que “Em 
cada município e em cada Região Administrativa do Distri-
to Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como 
órgão integrante da administração pública local, composto de 5 
(cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato 
de 4 (quatro) anos, permitida recondução por novos processos 
de escolha. De acordo com o Art. 134, “Lei municipal ou dis-
trital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do 
CT, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros” 
(BRASIL, 1990).

Já no artigo 88, que trata sobre as diretrizes da política 
de atendimento, em seus incisos II, III e IV, temos: a “cria-
ção de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos 
da criança de do adolescente, órgãos deliberativos e controla-
dores das ações em todos os níveis, assegurada a participação 
popular paritária por meio de organizações representativas, 
segundo leis federal, estaduais e municipais; III – criação e ma-
nutenção de programas específicos, observada a descentralização 
político-administrativa; IV – manutenção de fundos nacional, 
estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos 
direitos da criança e do adolescente”. E no Art. 89: “A função de 
membro do conselho nacional e dos conselhos estaduais e muni-
cipais dos direitos da criança e do adolescente é considerada de 
interesse público relevante e não será remunerada” (BRASIL, 
1990).

Oficialmente temos essa jurisdição e órgãos competen-
tes para defender, controlar e propor programas que visem 
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garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Os CTs 
e CMDCAs constituem parte da atuação do poder público, 
que juntamente com a família, a comunidade e a sociedade 
devem (ou deveriam) zelar por todas as crianças e adoles-
centes do Brasil. 

6.2. Nossa pesquisa
A pesquisa coordenada pela Amencar, a qual fizemos 

parte, para além de um olhar de longe e de fora, que pode-
mos acessar pela leitura do ECA, que orienta quais são os 
direitos das crianças e adolescentes e quais são os órgãos 
geridos pelo poder público e pela sociedade civil respon-
sáveis por promover, garantir e proteger esses direitos, nos 
permitiu uma abordagem de perto e de dentro (MAGNANI, 
2001), isto é, conhecermos como as pessoas que compõem 
os CTs e CMDCAs estão experenciando e pensando suas 
atuações nesses conselhos, quem são essas pessoas, quais as 
suas condições de trabalho, motivações para ocuparem tais 
lugares, além das principais dificuldades, desafios, mas tam-
bém satisfações para a proteção das crianças e adolescentes 
dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. 

Após o término da pesquisa em cada uma das nove 
Regiões Funcionais que compõem o estado do Rio Gran-
de do Sul, os dados foram sistematizados e promovemos 
seminários para apresentá-los e oportunizarmos rodas de 
conversa com as pessoas conselheiras tutelares e de  direitos, 
momentos em que pudemos ouvir suas reações e avaliações 
a respeito dos dados apresentados, as questões que lhes são 
mais relevantes, além da oportunidade do encontro entre 
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conselheiros(as), possibilitando trocas e o estabelecimento 
ou fortalecimento de redes de parceria e ajuda.

Os dados que apresentaremos neste artigo foram pro-
duzidos a partir de duas estratégias distintas de pesquisa, 
que se complementam: a etapa quantitativa, com a aplica-
ção de questionários junto às pessoas conselheiras tutelares 
e de direitos da criança e adolescente do Rio Grande do 
Sul; e a etapa qualitativa, por meio da observação direta e 
participante nos seminários regionais, da escuta e de diálo-
gos produzidos em rodas de conversa.

O grande volume de dados sobre conselhos e 
conselheiros(as) – tutelares e de direitos, além de FIAs –, 
produzidos no decorrer do projeto, demanda recortes para 
sua inserção neste espaço exíguo. Neste sentido, nossa abor-
dagem busca discutir relações e desigualdades de gênero 
existentes no interior destes órgãos de defesa da criança e 
do adolescente – tanto no que tange às pessoas conselheiras 
tutelares, quanto de direitos – na análise dos dados quanti-
tativos, e mais especificamente em relação às pessoas conse-
lheiras tutelares no que se refere à análise qualitativa.

As funções sociais relacionadas ao cuidado são, na nos-
sa sociedade, histórica e culturalmente relacionadas às mu-
lheres. São as mulheres, também, que ocupam alguns dos 
lugares mais fragilizados na estrutura social e, não por aca-
so, figuram nos dois casos emblemáticos mencionados aci-
ma. Da mesma forma, as pessoas conselheiras tutelares e de 
direitos são também indivíduos engendrados e implicados 
no interior deste sistema patriarcal que relega às mulheres 
alguns dos piores – e sub-remunerados (ou não remune-
rados) – postos de trabalho, e que reproduz estruturas que 
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fomentam e naturalizam violências físicas e simbólicas em 
todas as esferas da vida das mulheres. Neste sentido, per-
guntamos: quem são as mulheres e os homens conselhei-
ras e conselheiros tutelares e de direitos do estado do Rio 
Grande do Sul, e como as desigualdades de gênero impli-
cam em suas atuações enquanto pessoas conselheiras?

6.3. Quem são as pessoas conselheiras tutelares e de di-
reitos? O que os dados quantitativos nos mostram 

A pesquisa quantitativa junto ao perfil de pessoas con-
selheiras tutelares alcançou um total de 486 municípios do 
Rio Grande do Sul (98% dos municípios) e a pesquisa acer-
ca do perfil de pessoas conselheiras de direitos alcançou 466 
municípios (94% dos municípios do estado), o que foi pos-
sível através de uma estratégia de pesquisa ambiciosa: visi-
tar a totalidade dos municípios do Rio Grande do Sul, de 
modo a conhecer as distintas realidades de Conselhos Tu-
telares, Conselhos de Direitos de Crianças e Adolescentes, 
FIAs e também compreender como se constitui o perfil das 
pessoas conselheiras. Enquanto a pesquisa junto aos Con-
selhos e FIAs partiu de um desenho censitário, a pesquisa 
junto à conselheiras e conselheiros visou entrevistar o maior 
número possível de atores. No que se refere às pessoas con-
selheiras de direitos, visou-se entrevistar pelo menos um(a) 
conselheiro(a) da sociedade civil e um(a) conselheiro(a) go-
vernamental. A realidade imposta pelos imponderáveis do 
campo, porém, nem sempre permite a realização exata do 
planejado: nem sempre foi possível entrevistar mais de uma 
pessoa conselheira de direitos; tampouco foi possível visitar 
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presencialmente todos os municípios do estado, posto que 
na reta final da realização do campo nos deparamos com as 
restrições impostas pela pandemia do Coronavírus, que por 
motivos de segurança exigiu lançar mão de entrevistas via 
Skype. 

Os percalços – naturais em grandes projetos de pes-
quisa como este – foram contornados com as ferramentas 
disponíveis, e na conclusão do campo de pesquisa jun-
to às pessoas conselheiras conseguiu-se entrevistar 1.657 
conselheiros(as) tutelares e 733 conselheiros(as) de direitos 
– uma amostra considerável, que nos traz uma série de ele-
mentos para responder à uma das questões centrais que nos 
colocamos quando, ainda em 2018, iniciamos esta jornada: 
quem são, afinal, os protagonistas na defesa e promoção de 
direitos de crianças e adolescentes na “ponta”, em cada um 
dos 497 municípios rio-grandenses – grandes ou pequenos, 
rurais ou urbanos, detentores de uma diversidade enorme 
de peculiaridades que certamente afetam as condições de 
vida de crianças e adolescentes, bem como as estruturas e 
condições locais de defesa de direitos deste segmento da 
população. 

Um dos elementos mais marcantes e incontornáveis 
desta “fotografia” é o recorte de gênero: 82% das pessoas 
conselheiras tutelares são mulheres. No que diz respei-
to às pessoas conselheiras de direitos, 75% são mulheres 
(62% entre conselheiros(as) da sociedade civil e 80% entre 
conselheiros(as) governamentais). Este retrato, por si só, 
não traz novidade: sabemos que as mulheres tendem a ser 
protagonistas nas pautas de defesa da criança e do adoles-
cente, tanto quanto nosso olhar está socialmente moldado a 
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naturalizar mulheres nas funções de cuidado. Mulheres são 
convocadas ao cuidado antes mesmo de nascerem – mais 
especificamente quando, em determinado ponto da gesta-
ção, uma ecografia permite anunciar ao mundo: “é menina!”. 
A partir deste momento, a sociedade se encarrega de mol-
dá-la ao papel de gênero que ela deverá exercer ao longo da 
vida. Em uma sociedade caracterizada pela assimetria dos 
papéis de gênero – assimetria esta que pesa em desfavor 
das mulheres em praticamente todos os espaços – ser mu-
lher em órgãos de defesa de crianças e adolescentes arrasta 
consigo uma série de particularidades e desigualdades, que 
puderam ser observados nesta pesquisa. 

Quando se fala em desigualdade de gênero, vêm-nos à 
cabeça à discrepância salarial entre homens e mulheres no 
cenário brasileiro: segundo dados do IBGE para 2021, as 
mulheres ganham 78% do salário dos homens, desempe-
nhando as mesmas funções. Nossa pesquisa junto às conse-
lheiras e conselheiros tutelares aponta que nos municípios 
com remuneração mais baixa para conselheiros tutelares, a 
proporção de mulheres no colegiado tende a ser maior: em 
CTs cuja remuneração é menor do que um salário mínimo 
nacional, 88% do colegiado é composto por mulheres e 12% 
é composto por homens. Já na outra ponta, em CTs com 
remuneração superior a três salários mínimos nacionais, a 
proporção de mulheres cai para 67% do colegiado, enquan-
to 33% são homens. 
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Gráfico 1H: Proporção de homens e mulheres em colegiados 
de CTs, de acordo com a remuneração do CT, considerando 
os 486 municípios em que se pesquisou CTs.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Com estes dados identificamos grande desigualdade de 
gênero na categoria das pessoas conselheiras tutelares, com-
plementada ainda pelo indicador da remuneração, em que 
mulheres além de participarem mais dos conselhos, tam-
bém são as que atuam com remunerações mais precárias.

Quanto às idades, a faixa etária de 31 a 59 anos é a 
que mais atua nos CTs, compondo aproximadamente 74% 
das mulheres e 66% dos homens. Dentre as mulheres, me-
nos de 10% tem 60 anos ou mais; já dentre os homens, 
16% tem 60 anos ou mais. Se a proporção de pessoas jo-
vens (até 30 anos) é muito parecida nos grupos de homens 
e mulheres (18% e 17%, respectivamente), a proporção de 
pessoas idosas é maior entre os homens. O mesmo cená-
rio é observado entre as pessoas conselheiras de direitos: 
uma menor proporção de mulheres com 60 anos ou mais 
compõe os colegiados destes conselhos, principalmente 
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quando se olha para o segmento de conselheiros oriundos 
da sociedade civil. Isso pode nos falar do lugar da mulher 
idosa na sociedade – mesmo num espaço majoritariamente 
feminino, quando essas mulheres envelhecem, elas passam 
a participar menos, se comparado aos homens.

Gráfico 2H: Faixa etária de mulheres e homens que compõe 
os colegiados dos CTs, considerando 1.657 conselheiros(as) 
tutelares entrevistados(as).

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

Gráfico 3H: Faixa etária de mulheres e homens que compõe os 
colegiados dos CMDCAs, considerando 733 conselheiros(as) 
de direitos entrevistados(as).

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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Em relação à raça/cor/etnia, aproximadamente 84% das 
pessoas conselheiras tutelares se autodeclararam brancas e 
15% negras. Esta proporção é condizente com a composi-
ção da população do Rio Grande do Sul, de acordo com da-
dos do Censo (IBGE, 2010)4. No entanto, dentre o grupo 
de pessoas negras, há uma proporção menor de mulheres se 
comparado à proporção geral homens/mulheres e também 
à proporção homens/mulheres brancos(as).  Dentre os ho-
mens conselheiros tutelares, 22% se autodeclaram negros, 
enquanto que entre as mulheres conselheiras tutelares, 13% 
se autodeclaram negras. Além dos marcadores de gênero, 
podemos observar aqui também a incidência de marcado-
res de raça/cor/etnia na composição dos CTs: embora se-
jam mais numerosas em termos absolutos, mulheres negras 
ocupam menos espaços percentualmente nos CTs, do que 
homens negros. De acordo com os dados, os CT são for-
mados por mulheres brancas, seguido de homens brancos, 
mulheres negras e homens negros. Já no que se refere aos 
conselhos municipais de direitos da criança e do adolescen-
te, não se observa diferença significativa entre a proporção 
de homens e mulheres dentro dos diferentes grupos étnicos. 
No entanto, negros estão sub-representados neste conselho 
em relação à sua proporção na população rio-grandense: 
são apenas 8% dentre as pessoas conselheiras de direitos.

A relação entre gênero e estado civil também se mos-
trou díspar nos colegiados dos Conselhos Tutelares: se entre 
os homens conselheiros tutelares, 31% são solteiros, entre 
as mulheres conselheiras, 20% são solteiras. Já uma maior 

4 De acordo com dados do Censo 2010, autodeclaram-se brancos 83% dos habitantes 
do Estado, ao passo que 16% autodeclaram-se negros (pretos ou pardos). 
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proporção de mulheres é separada/divorciada: 10%, contra 6 
% dos homens. No que se refere à filhos, 85% das mulheres 
conselheiras tutelares tinham filhos no momento da pesqui-
sa (dentre biológicos, adotados e de criação). Por outro lado, 
dentre os homens conselheiros tutelares, 71% tinham filhos 
no momento da entrevista. Dentre os homens conselheiros 
tutelares solteiros, 29% tinham filhos no momento da en-
trevista; entre as mulheres conselheiras tutelares solteiras, 
63% tinham filhos no momento da pesquisa. Tal cenário 
nos remete ao cenário que, além de todos os tipos de tarefas 
relacionadas ao trabalho reprodutivo já serem, em nossa so-
ciedade, atribuídas via de regra às mulheres, representando 
duplas ou triplas jornadas diárias de trabalho feminino, entre 
as pessoas conselheiras tutelares a discrepância entre a pro-
porção de homens e mulheres solteiros(as) e com filhos(as) 
provavelmente acentua tal desigualdade.

Entre as pessoas conselheiras de direitos, não se ob-
servou distinção significativa entre homens e mulheres 
solteiros(as), bem como também não houve diferença na 
proporção de homens e mulheres que declararam ter filhos.

Dentre as pessoas conselheiras tutelares, a grande 
maioria é proprietária do imóvel em que reside (78%). 
No entanto, 19% dos homens conselheiros tutelares re-
sidem com familiares, contra 9% das mulheres residindo 
com familiares. Entre as pessoas conselheiras de direi-
tos não se verificou diferença significativa neste aspecto 
da análise. Com relação ao local de residência das pesso-
as conselheiras tutelares e de direitos, a maioria reside na 
zona urbana: 79% dos(as) conselheiros(as) tutelares e 88% 
dos(as) conselheiros(as) de direitos. Residem na zona ru-
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ral, 21% dos(as) conselheiros(as) tutelares e 13% dos(as) 
conselheiros(as) de direitos. Entre as pessoas conselheiras 
tutelares registrou-se ainda o caso de uma conselheira tu-
telar residindo em comunidade indígena; duas conselheiras 
tutelares residindo em assentamentos da reforma agrária. 
Dentre o grupo de pessoas conselheiras de direitos entre-
vistadas, registrou-se o caso de uma conselheira de direitos 
residindo em comunidade budista. 

Metade das pessoas conselheiras tutelares possuía en-
sino médio/técnico completo, enquanto 39% possuía en-
sino superior (completo ou incompleto). No momento da 
pesquisa, 18% dos(as) conselheiros(as) tutelares estavam 
estudando. Não se verificou diferença significativa entre a 
escolaridade de homens e mulheres conselheiros(as) tute-
lares, assim como não se verificou diferença no percentu-
al de homens e mulheres que declararam estar estudando 
quando da entrevista. No entanto, é interessante notar que 
as mulheres conselheiras tutelares tendem a ser mais nu-
merosas em CTs com remunerações mais baixas, tendem a 
ter filhos em maior proporção, morar com familiares e ser 
solteiras e menor proporção do que seus colegas homens (o 
que certamente aumenta a carga de trabalho reprodutivo 
que recai sobre estas mulheres), e ainda assim o nível de 
escolaridade das mulheres e a parcela que estava estudando 
no momento da entrevista era similar à dos homens.

Por outro lado, dentre as pessoas conselheiras de direi-
tos, observa-se maior nível de escolarização entre as conse-
lheiras tutelares, em comparação com seus colegas homens: 
21% dos homens conselheiros de direitos possuíam ensino 
médio ou técnico completo, contra 10% das mulheres; na 
outra ponta, dentre àqueles com pós-graduação (completa 
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ou incompleta), as mulheres eram 47%, enquanto homens 
com esta escolaridade somavam 32%. Se olharmos para o 
grupo de pessoas conselheiras de direitos oriundas do se-
tor governamental, essa diferença é ainda mis expressiva: 
28% dos homens possuíam pós-graduação completa ou in-
completa, contra 49% das mulheres. Considerando a par-
cela de conselheiros(as) do setor governamental – ou seja, 
que ocupam postos na administração pública –, estes dados 
apontam para uma realidade de gênero bastante conhecida 
no Brasil: o fato de mulheres mais escolarizadas desempe-
nharem as mesmas funções que os homens menos escola-
rizados, e ainda serem remuneradas com salários inferiores 
em comparação à seus colegas (IBGE, 2015).

Gráfico 4H – Escolaridade de conselheiros(as) de direitos, por 
sexo, considerando as 733 pessoas conselheiras de direitos en-
trevistadas.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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Também foi perguntado para as pessoas conselheiras 
tutelares qual enquadramento profissional possuíam antes 
de atuarem como conselheiros(as) tutelares. Entre os ho-
mens, foi mais expressivo a proporção que se disse funcio-
nário público (24%), em comparação à 16% das mulheres. 
Já 11% das mulheres se disseram “do lar” antes de atuarem 
no CT, contra apenas 1% dos homens. Mulheres também 
citaram, em maior proporção, categorias mais precarizadas 
de enquadramento profissional, tais como “emprego sem 
carteira” e “trabalho temporário” (14% somadas ambas as 
categorias) em comparação a 5% dos homens nesta mesma 
situação.

Perguntou-se também a renda pessoal total mensal das 
pessoas conselheiras tutelares (considerando também even-
tuais rendas além da remuneração enquanto conselheiro(a)). 
A diferença entre homens e mulheres neste aspecto se mos-
trou expressiva, seguindo o padrão já apontado anterior-
mente em relação ao nível de remuneração do CT: 75% das 
mulheres reportaram renda de até 2 salários mínimos na-
cionais, em comparação a 51% dos homens. Na outra pon-
ta, 14% dos homens recebia mais de 5 salários mínimos, em 
comparação a 3% dentre as mulheres conselheiras tutelares.
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Gráfico 5H: Renda total mensal das pessoas conselheiras 
tutelares, por sexo, considerando as 1.657 entrevistas junto a 
conselheiros(as) tutelares.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

De modo geral, as pessoas conselheiras tutelares não 
consideram a remuneração adequada à função que desem-
penham: 83% responderam a esta questão negativamente, 
não sendo observada diferença significativa entre homens 
e mulheres. No entanto, dentre os motivos citados para tal 
desadequação, mulheres citaram, em maior proporção, o 
fato de a função oferecer riscos (73% das mulheres, contra 
61% dos homens). 

A pesquisa também buscou identificar a participação 
de pessoas conselheiras tutelares e de direitos em outras 
esferas da vida social, tais como organizações religiosas, 
comunitárias, partidos políticos, sindicatos, etc. Verificou-
-se, em ambos os tipos de conselhos, uma participação mais 
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expressiva de homens conselheiros, em comparação às mu-
lheres conselheiras, especialmente em organizações comu-
nitárias e partidos políticos. 

Gráfico 6H: Participação em outras esferas da vida comuni-
tária, para pessoas conselheiras tutelares e de direitos, consi-
derando 1657 conselheiros(as) tutelares entrevistados e 733 
conselheiros(as) de direitos entrevistados.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.

 
A maioria das pessoas conselheiras tutelares e de di-

reitos se identificam com alguma religião ou corrente re-
ligiosa5. Dentre os(as) conselheiros(as) de direitos, 70% se 
identificam com a religião católica, sendo este percentual 
maior entre as mulheres (72%) do que entre os homens 

5 Perguntou-se aos(as) conselheiros(as) tutelares e de direitos com qual(is) religiões 
ou correntes religiosas se identificavam. A resposta poderia abranger mais de uma 
religião.
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(65%). A identificação com a religião espírita kardecista 
(20% do total de pessoas conselheiras de direitos) também 
é maior entre as mulheres: 23%, contra 11% dos homens. 
Já os homens conselheiros de direitos são, em maior pro-
porção se comparado às mulheres conselheiras de direitos, 
identificados com religiões evangélicas pentecostais: 11% 
dos homens, contra 4% das mulheres. 

Já dentre as pessoas conselheiras tutelares, observa-se 
uma maior homogeneidade em termos de identificação re-
ligiosa entre homens e mulheres, sendo observado apenas 
uma diferença entre aqueles(as) que se identificam com a 
religião católica: 63% dos homens conselheiros tutelares e 
70% das mulheres conselheiras tutelares.

Gráfico 7H: Identificação religiosa das pessoas conselheiras 
tutelares e de direitos, considerando 1657 conselheiros(as) tu-
telares entrevistados e 733 conselheiros(as) de direitos entre-
vistados.

Fonte: Projeto pesquisa, assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento 
de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Fundos para a 
Infância e a Adolescência e Conselhos Tutelares no RS, Amencar, 2021.
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Os dados desta pesquisa junto às pessoas conselhei-
ras tutelares e de direitos no estado do Rio Grande do Sul 
apontam de forma incontornável um perfil em que predo-
minam mulheres atuando enquanto Conselheiras Tutelares 
e Conselheiras de Direitos. Mulheres brancas, casadas ou 
em união estável, com filhos, na faixa etária de 31 a 59 anos, 
com escolaridade superior à dos seus colegas homens, con-
formam o retrato médio das conselheiras participantes da 
pesquisa. No que se refere especificamente às conselheiras 
tutelares, elas estão em condições de maior precariedade 
de trabalho em relação aos homens em termos de remu-
neração e sentem-se mais expostas aos riscos de sua atu-
ação enquanto conselheiras; conselheiras solteiras à época 
da pesquisa tinham filhos em maior proporção do que seus 
colegas homens solteiros e antes de desempenharem a fun-
ção de conselheiras, ocupavam categorias de trabalho mais 
fragilizadas e se diziam  11 vezes mais “do lar” do que os 
homens.  

A predominância das mulheres ocupando tais ativi-
dades está relacionada à economia dos cuidados (IPEA, 
2016), às desigualdades de gênero e à opressão às mulheres 
(RUBIN, 1975), historicamente submetidas às atividades 
domésticas e de cuidados em suas casas e/ou na “casa dos 
outros” (CONRADO, 2020). Ainda que a atuação no Con-
selho Tutelar se configure em um emprego formal e remu-
nerado – o que comparado às trajetórias de grande parte 
das mulheres brasileiras é um grande avanço, posto que em 
muitos casos estão envoltas em atividades não-remuneradas 
e no trabalho informal –  no estado do RS as mulheres têm 
participação mais expressiva em CTs com menor remune-
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ração, o que reflete diretamente na renda total destas mu-
lheres, que é inferior, via de regra, à renda de seus colegas 
homens. O que se observa é que a função de conselheira 
tutelar é um campo de atuação que visa o cuidado e a defesa 
de crianças e adolescentes, atividade que não rompe e pode 
até ser considerada uma continuidade às atividades que de-
sempenhavam antes do CT, especialmente – mas não so-
mente – em suas vidas familiares e privadas. 

Chamamos a atenção também para outro dado impor-
tante revelado pela pesquisa: a maior incidência de mulhe-
res conselheiras tutelares solteiras com filhos, em compara-
ção à homens solteiros com filhos, uma vez que reflete outra 
questão bastante frequente na sociedade brasileira, a mono-
parentalidade (PINTO, 2005), em que as mulheres são as 
únicas responsáveis pelos cuidados e sustentos dos filhos.

A frequência da categoria “do lar”, citada enquanto 
ocupação anterior ao CT, ainda que a maioria das conse-
lheiras sejam advindas de empregos com carteira assinada 
ou autônomas, é importante devido a sua quase total ocu-
pação pelas mulheres, revelando profunda desigualdade de 
gênero (DEVETTER, 2009; DANTAS, 2016) no que tan-
ge às atividades domésticas e de cuidados na própria casa 
e/ou família, sendo realizadas por mulheres e sem remu-
neração. Como sugestão para pesquisas posteriores, seria 
interessante um estudo sobre as trajetórias (BOURDIEU, 
1974) das conselheiras tutelares e também uma análise 
pautada no marcador racial de tais mulheres, de modo a 
identificar possíveis diferenças nas trajetórias, vivências e 
condições de trabalho.
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6.4. Olhando mais de perto – os seminários regio-
nais

Esta etapa da análise se dedicará a refletir sobre a fase 
da pesquisa de viés mais qualitativo – os seminários regio-
nais, realizados em cada uma das nove regiões funcionais 
do estado do Rio Grande do Sul, e se focará especialmente 
nas mulheres conselheiras tutelares que participaram des-
tes seminários6. Após a pesquisa de campo nos municípios 
de cada Região Funcional, realizamos seminários regio-
nais para a apresentação dos dados, que eram divulgados 
em acordo com a estrutura do questionário e organizados 
em quatro painéis. I. Sujeitos da Pesquisa, II. Estrutura, III. 
Que cuidados oferecemos, IV. Cuidando de quem cuida e 
outras questões. Após apresentarmos dois painéis, fazíamos 
rodas de conversa, totalizando duas por seminário. Foram 
espaços de bastante aprendizado, trocas e esclarecimentos, 
onde pudemos perceber a necessidade das conselheiras de 
falarem e serem escutadas e também a enorme diversidade 
que existe entre os Conselhos Tutelares do RS em termos 
de estrutura, remuneração e relação com os CMDCAs. 
Muitas conselheiras nos chamaram atenção sobre a grande 
demanda de trabalho, baixas remunerações e falta de apoio 
dos CMDCAs e das prefeituras, além da falta de valoriza-
ção e reconhecimento do seu trabalho pela comunidade e 
governos. O que depreendemos de tais experiências, é que 
existe muita vontade de realizar um bom trabalho, mas, 
muitas vezes, as conselheiras sentem-se frustradas pela falta 
de recursos, remuneração e apoio, além dos riscos inerentes 

6 Em acordo com os dados quantitativos, nos seminários também foi predominante a 
presença de mulheres, conselheiras tutelares.
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à função de conselheira tutelar – inclusive risco de vida – a 
que estão submetidas. De acordo com os relatos nas rodas 
de conversas, há vários casos de conselheiras e também con-
selheiros tutelares adoecidos em decorrência do trabalho, 
sem amparo do sistema de saúde, até situações de suicídio.

A conselheira tutelar disse trabalhar com 
famílias inteiras em situação de vulnerabili-
dade e também nos relatou um caso em que 
ao sair de uma casa, a polícia entrou, devi-
do a uma denúncia de tráfico, tendo ela que 
voltar no outro dia e explicar que não tinha 
nada a ver com aquela denúncia, pois seu 
foco era com as crianças e adolescentes da 
casa. Com isso, a conselheira manifestou a 
falta de proteção e vulnerabilidade a que as 
conselheiras estão expostas (Trecho de rela-
toria de Seminário Regional).

A conselheira tutelar disse que a cidade pos-
sui em torno de 22 mil habitantes e que vem 
passando por uma “onda” de homicídios de 
jovens ligados ao tráfico de drogas; e que 
recentemente tiveram o caso de um jovem 
atendido pelo CT que foi assassinado por 
delatar outros traficantes. Então, a conse-
lheira estava sofrendo ameaças tanto do pai, 
presidiário, do guri que foi morto, quanto de 
outros traficantes que sabiam que ela tinha 
ouvido a delação do jovem. A conselheira 
emocionou-se ao relatar o pavor e a vulnera-



244

bilidade a qual está envolta (Trecho de rela-
toria de Seminário Regional).

Ainda em relação às condições de trabalho, muitas 
conselheiras tutelares disseram não ter estrutura adequada 
no CT, atuando em anexos de prédios e salas de associa-
ções de pessoas na terceira idade, de igrejas ou de secretarias 
municipais, não podendo garantir sigilo em suas interações 
com profissionais especializados e o público atendido. Mui-
tos CTs também não possuíam carro, impressoras, auxilia-
res técnicos e administrativos, apoio psicológico e mesmo 
banheiros, configurando situações de trabalho bastante pre-
cárias. Sem contar a inexistência e/ou desconhecimento de 
regimentos internos, gerando bastante dúvidas quanto às 
jornadas de trabalho, à dedicação exclusiva e, ainda, a re-
muneração; houve relatos de CTs que remuneram suas con-
selheiras e conselheiros com menos de um salário mínimo. 
Além disso, as conselheiras tutelares salientaram que fre-
quentemente são demandadas a realizarem atividades que 
não correspondem às suas funções, como, por exemplo, res-
gatar crianças em maus-tratos, sem o apoio da assistência 
social ou da polícia, usando carros e celulares particulares.

As conselheiras tutelares alegaram ter muito pouco ou 
nenhum contato com os Conselhos Municipais e Estadu-
al7, que “só aparecem para realizar eleições dos conselhos 
tutelares”. Em contraposição, em um dos seminários, um 
conselheiro municipal alegou ser muito difícil a atuação dos 

7 Em um dos seminários regionais, tivemos a presença da gestora do Fundo Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e também conselheira de direitos, que ar-
gumentou que a própria pesquisa da Amencar era uma ação do Cedica, que entendia 
as críticas das conselheiras, mas que estavam trabalhando para melhorar sua atuação.
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CMDCAs por ser um trabalho não-remunerado, composto 
por pessoas que participam de muitos outros conselhos e, 
muitas vezes, igualmente sem estrutura física mínima de 
trabalho. De acordo com ele, há também desconhecimento 
quanto as atribuições pelos próprios conselheiros muni-
cipais, no sentido de avaliarem e monitorarem o registro 
e manutenção das entidades voltadas ao atendimento de 
crianças e adolescentes, não somente a realização de elei-
ções dos CTs.

As escolas foram identificadas pelas conselheiras tu-
telares como instituições com grande potencial para con-
tribuir com o trabalho dos CTs, mas que nem sempre isso 
acontece, pois “por comodidade”, muitas vezes, expulsam os 
adolescentes mais problemáticos das salas de aulas, contri-
buindo para evasão escolar. Deram exemplos de que muitas 
políticas públicas são voltadas para os alunos top, que não 
são os que eles lidam cotidianamente.

A conselheira tutelar começou dizendo que 
está há pouco tempo no CT, mas tem pro-
curado se informar e atuar da melhor forma 
possível. Chamou atenção para o adoeci-
mento das conselheiras e da falta de planos 
de saúde e/ou prioridade no atendimento. 
Também argumentou que um dos principais 
entraves da garantia de direitos de crianças e 
adolescentes é a própria escola, que ao invés 
de estimular, muitas vezes, liga para o CT 
dizendo: “não quero mais aqui!” (Trecho de 
relatoria de Seminário Regional).
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Incentivadas pelas questões que coloquei sobre quais 
motivações fizeram com que as conselheiras persistissem 
no cargo e o fato de serem majoritariamente mulheres, ti-
vemos:

A conselheira tutelar soube da existência do 
CT por uma prima e começou a ter vontade 
de participar: “A gente aprende muito! E a 
gente pode fazer”. Ela acredita que existem 
mais mulheres enquanto conselheiras tute-
lares por serem mais “mãezonas” e também 
porque os homens do seu município encon-
tram trabalhos com melhores remunerações. 

A conselheira tutelar argumentou que as 
mulheres possuem um “instinto materno” 
e o que a motiva a continuar trabalhando é 
perceber que consegue ajudar algumas pes-
soas, famílias, que não têm a quem recorrer, 
“Nós temos que prover esse direito!”. Então, 
ela se sente responsável por ser quem pode 
garantir uma vida melhor para elas. Relatou 
o exemplo de uma mãe que lhe disse: “Meu 
anjo salvador, tu é a única pessoa que me res-
ta!”. Mas também diz que está cansada, cur-
sando o curso de direito e que pretende bre-
vemente ajudar, atuando nesta outra esfera. 

A conselheira tutelar disse que iniciou seu 
trabalho no CT devido à remuneração, que 
já foi feirante e trabalhou na bilheteria de 
uma casa noturna. Começou a trabalhar 
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com moradores em situação de rua e tam-
bém na Casa da Criança e do Adolescente 
da sua cidade. Assim, ainda que tenha entra-
do pelo emprego, encantou-se com a causa 
e argumenta: “Não tem classe! (Existem) 
Engenheiros que são violadores de direitos 
dos seus filhos e enteados!”. E, por isso, ela 
disse que precisa defender essas crianças. 
Acredita que existem mais mulheres no pos-
to devido a “emoção”, pois “a mulher é uma 
água”. (Trechos da relatoria de Seminários 
Regionais)

Nos relatos destacados, construídos durante as rodas de 
conversa nos seminários regionais, identificamos os termos: 
“mãezona”, “instinto materno” e “emoção, mulher é uma 
água”, como justificativas para a predominância de mulhe-
res atuando como conselheiras tutelares e, portanto, na de-
fesa dos direitos das crianças e adolescentes. Tais termos re-
presentam a hegemonia do modelo patriarcal que aprisiona 
e naturaliza as mulheres ao espaço da casa, às atividades de 
cuidado e ao pólo emotivo, inverso à razão – que seria a “es-
sência” masculina e justificativa para os homens ocuparem o 
espaço da rua e do público, inclusive com maiores remune-
rações. Os termos também sugerem o exercício do trabalho 
nos CTs percebidos como a extensão do trabalho gratuito 
já realizado em casa, podendo ser entendido em termos de 
ajuda e missão, categorias que podem impedir a organização 
política da categoria e a busca pela ampliação de direitos.

A forte possibilidade de ser visto enquanto um “tra-
balho de mulher” pode estar contribuindo para a falta de 



248

reconhecimento e valorização dos CTs, tão marcadas nas 
falas das conselheiras. Uma das sugestões mencionadas nos 
seminários para a maior visibilidade dos CTs nas comuni-
dades locais é que suas ações sejam mais divulgadas e publi-
cizadas, para que o Conselho Tutelar não seja apenas visto 
como um “órgão punitivo”. Além disso, a equipe da pesqui-
sa também pontuou a importância dos CTs recorrerem ao 
Fundo da Infância e da Adolescência – FIA que deve existir 
nas Prefeituras. Dúvidas quanto ao fundo, aos regimentos 
internos e leis municipais foram bastante frequentes.

Afora as questões estruturais, as violações de direitos 
mais mencionadas nos seminários abarcaram a palavra 
NEGLIGÊNCIA. Quando questionamos o que as con-
selheiras queriam dizer com isso, responderam: “é tudo o 
que coloca a criança em risco, falta de cuidado, falta de higiene”. 
Mas para não cair no risco da recorrente culpabilização das 
mães, grande para das conselheiras chamaram atenção para 
a “negligência de estado” que, ao não garantir o mínimo, faz 
com que as famílias pobres não tenham condições adequa-
das para garantir os direitos de suas crianças e adolescentes. 
Segundo uma das conselheiras a negligência sempre viria 
acompanhada de impunidade e medo.

A conselheira tutelar relatou a ocorrência de 
25 casos de estupro no município, além de 
automutilações. Também disse que crianças 
e adolescentes podem ser violadores de di-
reitos quando se colocam em situações de 
risco (uso de drogas, por exemplo) e se ne-
gam a receber ajuda. Já a negligência estaria 
voltada à falta de matrícula, de atendimento 
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médico, falta de higiene, etc; (Trecho de re-
latoria dos Seminários Regionais).

Além da negligência, categoria que abarca várias si-
tuações e violadores, podendo ser os pais/responsáveis, o 
Estado ou a comunidade, as conselheiras relataram muitos 
casos de estupros, gravidez e casamentos de crianças e ado-
lescentes, suicídios, falta de equipamentos de acolhimento e 
permanência prolongada nessas entidades. Em relação aos 
adolescentes, as conselheiras relataram a escassez de em-
pregos em várias cidades, o uso de álcool/drogas e a forte 
atuação do tráfico, enquanto fatores que dificultam os seus 
trabalhos. Também identificamos o argumento bastante re-
petido de que a “ameaça vêm de fora”, manifestando o risco 
de pessoas que vêm morar nos municípios, sobretudo os 
menores, estejam sendo estereotipadas e responsabilizadas 
por todos os “desajustes” locais (ELIAS, 2000).

As rodas de conversa foram espaços de muita troca, 
escuta e estabelecimento de redes de ajuda e parceria. Ain-
da que teoricamente exista uma “rede integrada” que vise 
proteger, promover e garantir os direitos das crianças e 
dos adolescentes, percebemos que ela nem sempre atua de 
maneira eficaz. As conselheiras tutelares estão na linha de 
frente para lidarem com violações, muitas vezes, sem uma 
estrutura minimamente adequada, sozinhas, com ameaças 
de morte, recebendo salários baixos e sem possibilidade de 
ter vida e trabalho dignos. Esperamos que esta pesquisa dê 
maior visibilidade para o trabalho dessas mulheres, promo-
vendo maior valorização e reconhecimento da sua impor-
tância.
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6.5. O Brasil da Covid-19 e dos assassinatos de Mi-
guel e Henry: O que as conselheiras tutelares têm a 
ver com isso?

 Uma das perguntas do questionário de perfil das/os 
conselheiras/os tutelares questionou à quem compete a 
maior responsabilidade no cuidado e proteção de crianças e 
adolescentes; mesmo com 94% dos participantes tendo dito 
que esta função compete tanto a homens quanto a mulhe-
res, tivemos uma parcela de 3% dos homens respondentes 
e 7% das mulheres que acreditam que tal função é prio-
ritariamente uma responsabilidade feminina. Embora não 
seja um percentual – à primeira vista – expressivo (6% do 
total de pessoas conselheiras tutelares entrevistadas, corres-
pondendo a 100 conselheiros (as)), atentamos ao fato de 
que estamos falando de um grupo de conselheiros tutelares, 
cuja função é proteger os direitos das crianças e adolescen-
tes garantidos pelo ECA, que normatiza que esses direitos 
devem ser garantidos pela família, pela comunidade, pelo 
poder público e pela sociedade em geral.

Ainda que nós e as conselheiras e conselheiros tutela-
res conheçamos o ECA, tendemos a reproduzir a narrativa 
hegemônica ocidental que responsabiliza somente as mu-
lheres pelos cuidados com crianças e adolescentes; como se 
devido a uma certa “essência” ou “natureza”, nós, mulheres, 
tivéssemos o dito “instinto maternal” e, portanto, fossemos 
mais aptas a realizar tais funções. Muitas vezes, esquece-
mos que essa “natureza” é construída social e culturalmente 
(MEAD, [1935]2006; BUTLER, 2000), que aprendemos 
a ser mulheres (BEUVOIR, [1949]2000) a partir de pro-
cessos de socialização e referências simbólicas e materiais 
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que tendem a reproduzir a estrutura machista e patriarcal à 
qual estamos submetidas. A dominação masculina (BOUR-
DIEU, 2011) está presente em todos os setores de nossas 
vidas, produzindo desigualdades históricas no que tange 
aos cuidados com crianças, idosos e pessoas com deficiên-
cia, às diferenças de remuneração entre homens e mulheres, 
mesmo exercendo o mesmo trabalho –, e à realização de 
atividades domésticas, como alguns exemplos. Mesmo que 
a proteção da vida de Miguel e Henry, cujo relato trouxe-
mos no início deste capítulo, seja responsabilidade de todos 
nós, certamente suas mães estão sendo culpabilizadas por 
amplos setores da sociedade, ou mesmo se culpando pelo 
fim trágico de seus filhos, obedecendo à lógica machista tão 
entranhada em nossos corpos e mentalidades8.

É essa mesma base que, coincidentemente ou não, fez 
com que Miguel e Henry estivessem sob responsabilidade 
quase que exclusivamente das suas mães no momento em 
que foram assassinados. Não temos a intenção aqui de par-
ticularizar as atuações dos pais das crianças, mas estamos 
olhando para a estrutura desigual que, na prática, reserva 
somente às mães essa demanda.

Estamos localizados no Brasil, país que ao tentar se 
descobrir (DAMATTA, 1986) acabou por “escolher” a nar-
rativa das elites, que em sua busca pela reprodução de pri-
vilégios e manutenção de hierarquias (DUMONT, 1985; 
DAMATTA, 1987), nega ou busca velar as desigualda-
des estruturantes da sociedade, como as de gênero, raça e 

8 Por isso a importância de também realizar pesquisas com homens, pais e/ou con-
selheiros tutelares, embora estes últimos sejam, pela própria natureza social dos CTs, 
em menor número. 
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classe, por exemplo – vide o “mito da democracia racial” 
(FREYRE, [1933]1984). Ainda que a hierarquia seja uma 
‘ideia-valor’ (DUMONT, 1985) desde a formação do Brasil 
enquanto nação, não podemos dizer o mesmo das opressões 
em ação, posto que o pensamento feminista negro (Sueli 
Carneiro, 2003; Lélia Gonzalez, 1982; Luiza Bairros, 1991; 
Zélia Amador de Deus, 2019) vem nos chamando atenção 
que as matrizes de dominação atuam conjunta e simultane-
amente, dependendo do contexto particular, e não de forma 
isolada ou hierárquica. O que elas querem dizer com isso? 
Que as mulheres, por exemplo, são heterogêneas, que po-
dem ser vítimas do sexismo, mas também do racismo, do 
preconceito de classe, de naturalidade e da homofobia, ei-
xos de subordinação articulados (MCKLINTOCK, 1995).

Para estudarmos e refletirmos a respeito dos marcado-
res sociais que podem produzir diferença, de forma conjun-
ta e simultânea, teóricas afro-estadunidenses (Bell Hooks, 
2004; Angela Davis, 1981; Patrícia Hill Collins, 2019; 
Kimberlé Crenshaw, 2002) nos propuseram a metáfora da 
intersecionalidade e é por meio dessa chave de leitura que 
propomos olhar para os casos de Mirtes, Monique e das 
conselheiras tutelares de nossa pesquisa.

Mirtes é mulher negra pobre trabalhadora doméstica, 
esses são marcadores, dentre outros, que a compõem en-
quanto sujeita e foram acionados no momento da morte 
de seu filho Miguel. Desde o final de 2019 o mundo está 
sendo assolado pela Covid-19, uma doença contagiosa 
provocada pelo vírus Sars-Cov-2, que ataca o sistema res-
piratório, e que somente no Brasil já matou mais de 420 



253

mil pessoas9. A proteção contra o vírus se dá por meio do 
distanciamento social, pelo uso de máscaras e lavagem das 
mãos. Para diminuir o contágio, os órgãos internacionais de 
saúde recomendaram a quarentena, ou seja, que as pessoas 
permanecessem em casa o maior tempo possível, evitando 
assim aglomerações e a maior circulação do vírus. Acontece 
que num país desigual como o Brasil, isso não foi possível à 
grande parte da população, que desde a formação da nação 
não acessa direitos que em Constituição deveriam ser para 
todos, e com o cenário da pandemia10 essas disparidades 
foram ainda mais intensificadas. 

Mirtes é integrante dessa parte da população que não 
teve direito à quarentena, posto que continuou trabalhando, 
inclusive permanecendo longos períodos na residência dos 
patrões. Com as aulas suspensas e sem ter com quem deixar 
o filho, acabou levando Miguel para o trabalho e ao ter que 
passear com o cachorro da empregadora, o filho caiu do 
nono andar do prédio e veio à óbito. Ela, que cuidava dos 
filhos dos patrões, não teve a reciprocidade da patroa com 
seu filho de 5 anos. A patroa alega que não foi sua intenção, 
que o menino estava chorando em busca da mãe, insistin-
do, e ela acabou permitindo que ele adentrasse sozinho ao 
elevador. Os cuidados e proteção dispensadas aos seus pró-
prios filhos, pareciam não ser necessários à Miguel, menino 
negro pobre filho da doméstica, adultizado11 e passível de 
morrer (MBEMBE, 2018).

9 Dado relativo à maio de 2021.
10 Reconhecida pela Organização Mundial da Saúde – OMS em março de 2020.
11 Não temos a intenção de reificar apenas um modelo de infância, pois entendemos 
que existem vários modos de pensar e viver essa etapa da vida, mas nenhum deles 
pode colocar em risco os direitos de proteção à vida e à saúde da pessoa humana, 
garantidos em Lei.
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Quem deveria ter defendido Miguel? O que era real-
mente essencial, a proteção da criança ou o serviço de con-
forto (DEVETTER, 2009; DANTAS, 2016) realizado por 
sua mãe a um casal apto a fazê-lo, em tempos de pandemia?

Já no caso de Henry, menino branco de camada média, 
era supostamente mais protegido que Miguel, frequentava 
escola cara, recebia cuidados da babá e pôde ficar em casa 
com a mãe em meio à pandemia. Neste caso, o agressor 
estava dentro de casa, uma vez que o principal suspeito é 
seu padrasto, o Vereador Jairinho12. De Monique, o que sa-
bemos até o momento é que vivia em uma relação abusi-
va, repleta de brigas e agressões, mas queria dar um “futuro 
melhor” ao filho, o que talvez justificava a permanência na 
relação, ou seja, a dependência financeira. Quem deveria ter 
defendido Henry?

Todos nós! Enquanto comunidade e sociedade, não 
asseguramos que os destinos desses dois meninos fossem 
outros. E estamos falando apenas desses dois casos, ampla-
mente divulgados nas mídias. E quanto às crianças e adoles-
centes que são assassinados, estuprados e torturados todos 
os dias? É dever do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade a vida e a dignidade das crianças e dos adoles-
centes. Ao Conselho Tutelar cabe zelar pelo cumprimento 
desses direitos. Mas em que condições? Nossos dados de 
pesquisa foram produzidos no contexto do estado do Rio 
Grande do Sul, mas certamente são bastante semelhantes 
aos de muitas regiões do Brasil.

12 No Brasil, há muita dificuldade de fiscalização no interior das casas de camadas 
médias e altas; diferente do que ocorre entre as camadas populares, que têm suas casas 
frequentemente invadidas por agentes do Estado.
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As creches são de responsabilidade da Prefeitura. Se 
Mirtes, mãe de Miguel, tivesse tido com quem deixa-lo en-
quanto trabalhava, seu desfecho certamente teria sido outro. 
Se as famílias de camadas altas respeitassem e valorizassem 
a vida de suas funcionárias, também teriam garantido a 
quarentena de Mirtes. Se Monique, mãe de Henry, tivesse 
conseguido sair da relação conjugal, a criança talvez tivesse 
comemorado seu quinto aniversário, mas as possibilidades 
de sustento são bastante desiguais para homens e mulheres, 
assim como o cuidado com os filhos. 

Se o poder público e a sociedade realmente atuassem 
com absoluta prioridade, em conformidade com o ECA, 
poderíamos garantir uma vida digna para tantas mulheres 
e mães que se tornam reféns do trabalho e de homens.  Da 
mesma forma, garantiríamos que o trabalho dos Conselhos 
Tutelares – desempenhado em sua ampla maioria por mu-
lheres – contasse com a estrutura e o respaldo necessários, 
e que as mulheres conselheiras tutelares tivessem condições 
dignas e seguras de trabalho. As mulheres que, enquanto 
sua maioria nos CTs, giram as engrenagens que fazem os 
Conselhos Tutelares chegarem até o menos acessível mu-
nicípio do Rio Grande do Sul – e do Brasil – são também 
mães, chefes de família, trabalhadoras precarizadas – mui-
tas vezes antes e durante a atuação enquanto conselheiras 
tutelares. São também pessoas que correm riscos atrelados 
à sua função enquanto conselheiras, mas também enquan-
to condição de gênero. Neste sentido, cuidar das crianças e 
adolescentes é, dentre outras coisas, cuidar dos Conselhos 
Tutelares, que é também cuidar das pessoas conselheiras tu-
telares – em sua maioria mulheres –, para que realizem seu 
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trabalho com dignidade, igualdade e respeito, garantindo as 
condições mínimas de atuação. 

Esperamos que nossa pesquisa contribua para o maior 
reconhecimento e valorização das conselheiras tutelares e 
das mulheres, em sua enorme diversidade, para que na luta 
por uma sociedade mais justa e igual, não tenhamos que 
perder ainda mais Migueis e Henrys.
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