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1. RESUMO: 

O Conselho Tutelar órgão disciplinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), em 1990, até 2012 não possuía nenhum direito social. Com o advento da Lei 

nº 12.696, de 2012, seus membros puderam contar com mínimos direitos, sem 

contudo, alterar outras necessidades de trabalho. A futura pesquisa pretende 

analisar quais os conteúdos inseridos nas atribuições dos Conselheiros, previstas no 

artigo 136 do ECA.   
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2. INTRODUÇÃO: 

A atividade conselhista revela diariamente, por meio dos atendimentos 

realizados com crianças e adolescentes vítimas de violências que, a cada dia, tem 

ficado mais complexa, por apresentarem, cada vez mais, fatos emblemáticos 

exigindo dos Conselheiros Tutelares, domínio sobre suas atribuições e sobre a rede 

de proteção instalada nos territórios.  Além destes saberes, os Conselheiros 

precisam adquirir e desenvolver outras habilidades tais como, sensibilidade ao 

atender às crianças, adolescentes, seus familiares e comunidade e equilíbrio 

emocional. 

Sobre o conselheiro tutelar em serviço recaem exigências! Mais do que 

nunca, com os avanços legais e a implantação das políticas públicas, o profissional 

deve estar sempre atualizado e bem informado, não apenas em relação aos fatos e 

acontecimentos do mundo, mas, principalmente, em relação aos conhecimentos 

específicos relacionados diretamente ao sistema de garantia dos direitos da criança 

e do adolescente! 

 

3. OBJETIVOS: 

 Analisar os conteúdos teóricos inseridos no contexto das atribuições legais, 

previstas nos incisos do artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

4. METODOLOGIA: 

A metodologia da futura pesquisa, dada a necessidade de construção do 

processo sócio-histórico do atendimento às crianças e aos adolescentes brasileiros, 

traduzidos em leis, seja na compreensão de encaminhamentos e operação de 

políticas a eles destinadas, seja na compreensão das especificidades.  
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O método eleito será o qualitativo, com a técnica de análise de documental, 

como técnica de coleta de dados.  

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

 Segundo os dados inicialmente levantados para essa pesquisa  a Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) e o Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), priorizando o fortalecimento 

do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGD) e adotando 

as diretrizes estabelecidas no Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do 

Adolescente (2011), no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 

PNEDH (2003), no Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3 (2009), 

oferecem conteúdos obrigatórios para a formação dos Conselheiros Tutelares. 

Soma-se a isso a Resolução nº 112 do  Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA), que “dispõe sobre parâmetros para a 

formação continuada dos operadores do sistema de garantia dos direitos da criança 

e do adolescente”. 

Nesse sentido foi definido um conjunto de metas para promover a formação 

continuada em Direitos Humanos de todos os atores estratégicos desse sistema, 

entre eles os Conselheiros dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselheiros 

Tutelares.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

Os dados da pesquisa realizada  pela Secretaria de Direitos Humanos, mais 

especificamente por meio da Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da 

Criança e do Adolescente- SNPDCA, em 2012, pesquisa intitulada “Cadastro 

Nacional dos Conselhos Tutelares: Histórico, Objetivos, Metodologia e Resultados” 

cujo resultado foi apresentado em agosto de 2013.  

Essa pesquisa teve como objetivo mapear e quantificar os Conselhos 

Tutelares do país consolidando, assim, a primeira base de dados universal e 

detalhada. 

Por meio dessa pesquisa foi possível identificar que os Conselhos Tutelares 

existentes, apresentam-se frágeis, ou inexistentes, na execução dos marcos 

normativos legais; na elaboração e execução do regimento interno; e, nas 
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interlocuções intra, extra e complementares com a rede de atendimento, tais como: 

educação, saúde, assistência social, segurança entre outras. 
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