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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente projeto de pesquisa visa refletir sobre a necessidade de um 

psicólogo para acompanhamento das práticas do Conselho Tutelar (CT) e o amparo 

psicológico feito por um profissional qualificado às crianças e jovens advindos de 

situações de conflitos. Onde segundo Rocha (2009) estão sujeitos a desenvolver 

traumas, que se não tratados de forma correta podem ser carregados para o resto 

de suas vidas, impedindo assim o desenvolvimento social pleno do indivíduo.  

Segundo Daviboff (2001) as crianças assimilam através do meio externo, 

portanto o ambiente em que estão expostas molda a maneira como este indivíduo 

irá possivelmente se relacionar com o mundo futuramente. O instrumento utilizado 

pelos Conselhos Tutelares é o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), esse 

documento transpôs em nossa realidade os princípios que estão presentes na 

Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Organização das 

Nações Unidas. Segundo Silva (2009) o documento assegura à criança e ao 

adolescente o direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito e a dignidade, a 

convivência familiar e comunitária, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, e o 

direito à profissionalização e a proteção no trabalho. Portanto, coloca a 

responsabilidade na família, no Estado e na sociedade para efetivar esses direitos e 

prevê maneiras para que essas medidas sejam cumpridas. 

 

2. OBJETIVO 

 

Identificar as dificuldades e necessidades relatadas pelos conselheiros 

tutelares em relação a suas práticas cotidianas. Identificar se a ausência do 

profissional de psicologia constitui uma dificuldade nas práticas dos conselheiros 

tutelares. Investigar se existe importância para atuação de um psicólogo dentro dos 

Conselhos Tutelares. 

 

3. METODOLOGIA 

Para Forghieri (2001) os cientistas almejam com suas investigações 

conseguir enunciar o verdadeiro significado da realidade e para isto vários meios por 



eles têm sido utilizados. Para esta pesquisa será utilizado também o caminho da 

pesquisa qualitativa, que segundo Gomes (1998) trabalha com “capta”, ou seja, o 

que é tomado, o que é vivido. O entrevistador deixa-se conduzir pela expressão do 

entrevistado criando assim uma mutualidade de experiências entre os dois 

comunicantes.  

O instrumento escolhido será uma entrevista do método oral descrito por 

Meihy (1991) e Henriques (2005). O processo terá a seguinte pergunta disparadora: 

Pode me contar das dificuldades e necessidades de suas experiências no Conselho 

Tutelar?. Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética CEP/CONEP 

com CAAE: 53443716.1.0000.5497. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

Participarão da pesquisa dez conselheiros tutelares das cidades de Santa Isabel 

e Mogi das Cruzes, efetivos e em plena atividade. 

O contato com os conselheiros ocorrerá na sede de seu respectivo Conselho 

Tutelar, no qual se explicará o conteúdo do projeto, assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e entrevista que com seu consentimento será 

gravada, e o questionário será aplicado.   

A análise será feita através do método oral, descrito por Meihy (1991) e 

Henriques (2005). Em que uma pergunta disparadora é feita, o áudio é então 

digitalizado fielmente e palavras-chave são buscadas de acordo com o objetivo da 

pesquisa realizada, segundo Meihy (1991, p.30), a palavra-chave é básica e 

fundamental. É por ela que se define a musicalidade da entrevista e se afiança o tom 

pretendido pelo narrador. 

Em seguida o texto passa por um processo de textualização onde a voz do 

entrevistador é anulada e contextualiza-se a fala do narrador. Durante esse 

processo será realizado o que Henriques (2005) chama de cartografia (inclui o 

acompanhamento, em campo, das vibrações/pulsações, configuradas na práxis 

cotidiana), onde o pesquisando entrará em contato com todo o material colhido para 

encontrar em cada discurso aquilo que se busca com a questão inquietadora. 

Selecionando a partir de exemplaridade tais vinhetas. 



Por último, ocorrerá o chamado entrelaçamento de depoimentos onde serão 

feitos, recortes das falas dos depoimentos entrelaçados com citações de autores 

estudados e reflexões dos pesquisadores, como uma busca de encontrar sentido e 

refletir acerca dos objetivos da pesquisa.  

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

A data agendada para a coleta dos dados está prevista para iniciar entre o 

mês de janeiro a abril. Ao final da coleta dos dados espera-se alcançar resultados 

que indique a importância da atuação do psicólogo nas unidades dos Conselhos 

Tutelares. 
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