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MENINOS SÃO JOSÉ 
 
 
Toda criança me arrebata, 
toda criança, por me olhar, 
me arregaça as mangas do amor 
e dele, desse amor, 
morro de emoção. 
 
Há nisso mais do que o fato 
de criança ser igual flor, 
mais do que criança ser da vida 
a metáfora das coisas 
e seu verdadeiro valor. 
 
Vejo José pousando sobre a casa 
as asas dele mudam o episódio lar. 
Abraço o José em todo riso 
e mesmo quando não o tenho no 
colo todo o tempo... 
evento de criança soprando a casa! 
 
Eu fico com as pernas bambas 
quando quem me aponta é uma criança. 
José é Júlia, também Carolina, também 
Pedro, também Clara, 
também Olívia, também Antônio, também 
Valentina, também Lina, 
também João, também Luíza, também 
Nicolau, também Juliano, 
Guilherme, Diogo, Jonas, Mayara, Vinícius, 
Leon, Natassia, 
José é todas as galáxias de meninos, 
porque são só verdades, 
belas verdades, 
límpidas eternidades, 
futuros mundos. 
 
Belas! 
Tenho vontade de defendê-las 
das injustiças dos ditos maiores, 
dos esticados que, 
aprisionados, 
querem aprisionar. 
 
Por todo o sempre e agora, 
toda criança quando chora, 
respondo- que foi? 
Quem não te tratou direito? 
(Toda criança quando chora 
acho que me diz respeito.) 
 
 

 
 
 
Quero as palavras delas, 
a nitidez sublime das conversas 
delirantes e sábias, 
quero os descobrimentos que trazem 
em sua transparência natural! 
 
José voa na casa e eu pulso 
no ventre como uma grávida perene, meu 
Deus, 
(todo filho do mundo 
é um pouco filho meu!) 
 
Como me amolece o coração 
barulho som de grito de infância 
no colégio de manhã! 
Como é, para o meu frio, lã 
uma mãozinha pequenina 
dizendo pra mim dos caminhos..., 
elazinha dentro da minha, 
como o dia carregando a noite e seu luar, 
e aquela vozinha sem gastar, 
me pedindo com carinho e desamparo: 
me leva lá? 
 
Não mimem crianças ao invés de amá-las, 
para não adoecê-las 
para não encouraçá-las! 
Não oprimam crianças na minha frente, 
vou interferir, vocês vão se danar, 
vou escancarar! 
 
Não usem criança na minha presença, 
tomarei o partido delas, 
não terão minha parcimônia, 
não vou compactuar! 
Não cunhem nelas a tirania, 
eu vou denunciar! 
 
Sou maternal de universo, 
mil crianças caminham comigo! 
Sou árvore cuja semente 
se chama umbigo. 
Ai... toda criança 
quando grita mamãe, 
respondo: que foi? 
(Acho que é comigo!) 
 
 
(Elisa Lucinda) 
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RESUMO 

 

Conselhos de políticas públicas existem na estrutura do Estado Brasileiro com a 
função de controlar e deliberar as ações implementadas. Diante do esgotamento 
da literatura de Ciência Política a respeito do aprofundamento democrático e 
lacunas a respeito da implementação das políticas gerenciadas pelos conselhos, 
encontramos um problema cientifico que concerne em que medida os Conselhos 
de Direitos da Criança e do Adolescente de Goiás e do Distrito Federal têm 
desempenhado suas funções para implementação de ações previstas pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Para compreender como tem sido essa 
implementação, o primeiro capítulo desta dissertação dispõe a revisão de literatura 
sobre conselhos na Ciência Política para compreender os estudos pregressos e 
referenciais teoréticos sobre a área de Conselhos. No segundo capitulo 
apresentamos os principais conceitos e fundamentos da literatura de Política 
Pública sobre policy making e implementação e, seguido de uma revisão 
historiográfica das políticas para a infância e juventude no Brasil para apontar as 
diferentes políticas públicas existentes que podem ser impactadas pelas decisões 
dos conselhos. Já o terceiro capitulo contém a metodologia usada na pesquisa, que 
será o estudo de caso e a análise comparativa de desempenho. O estudo de caso 
foi construído a partir da análise de documentos do Conselho (Lei, Regimento 
Interno e Resoluções) que irá apontar se o desenho institucional é favorável a 
implementação ou não, bem como dos produtos decisórios (as resoluções) do 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Goiás e do 
Conselho Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. As 
resoluções foram categorizadas e analisadas conforme tipos de políticas para 
infância. A fim de verificar possíveis relações entre desenho institucional e impacto 
na implementação, foram construídas categorias advindas do ECA. Por fim, 
empregou-se uma metodologia qualitativa e comparada de análise de 
desempenho, com base em critérios estabelecidos conforme a literatura de 
implementação, foram construídas categorias de desempenho (Desempenho 
Efetivo Alto – DEA; Desempenho Efetivo Médio – DEM; e Desempenho Efetivo 
Baixo - DEB) aplicados a cada um dos Conselhos para compreender analiticamente 
a produtividade desses conselhos no que concerne à implementação das políticas 
do ECA. Foram criadas as categorias/variáveis níveis de desempenho que 
propiciou escalonamento de produtividade em duas perspectivas: analise 
institucional, haja vista que essa pode favorecer ou dificultar a implementação das 
políticas do ECA, e em segundo momento a análise de desempenho por base nas 
resoluções buscou apontar em quais áreas da política da infância essas decisões 
produzem resultados, baixo, médio ou alto. Os resultados obtidos apontam que o 
CEDCA-GO tem um baixo desempenho no impacto da implementação dessas 
políticas, enquanto o CDCA-DF tem atuação mais alta na implementação. 
 
Palavras-Chave: Conselhos; Direitos de crianças e adolescentes; Políticas 
Públicas. 
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ABSTRACT 

 

Public policy councils exist in the structure of the Brazilian State with the function of 
controlling and deliberating the implemented actions. Faced with the exhaustion of 
political science literature regarding democratic deepening and gaps regarding the 
implementation of the policies managed by the councils, we find a scientific problem 
that concerns to what extent the Councils of Rights of the Child and Adolescent of 
Goiás and the Federal District have carried out its functions for the implementation 
of actions foreseen by the Statute of the Child and the Adolescent. To understand 
how this implementation has been, the first chapter of this dissertation provides a 
review of the literature on political science advice to understand the previous studies 
and theoretical references on the area of Councils. The second chapter presents 
the main concepts and foundations of the Public Policy literature on policy making 
and implementation and followed by a historiographic review of policies for children 
and youth in Brazil to point out the different public policies that may be impacted by 
the decisions of the councils. The third chapter contains the methodology used in 
the research, which will be the case study and performance analysis. The case 
study was constructed from the analysis of Council documents (Law, Internal Rules 
and Resolutions) that will indicate if the institutional design is favorable to 
implementation or not. And the decision-making products (resolutions) of the State 
Council for the Rights of Children and Adolescents of Goiás and the District Council 
for the Rights of Children and Adolescents of the Federal District. The resolutions 
were categorized and analyzed according to policies for childhood, in order to verify 
possible relationships between institutional design and impact on implementation, 
were built categories from the ECA. Finally, a methodology of comparative 
performance analysis was used, with criteria established according to the 
implementation literature, assigning performance values (High Effective 
Performance DEA, Medium Effective Performance - DEM and Low Effective 
Performance - DEB) that were applied to each Councils to understand analytically 
the productivity of these councils with regard to the implementation of ECA policies. 
Measurement criteria were adopted based on the initial performance literature, 
which allowed productivity to be scaled in two perspectives: institutional analysis, 
since this may favor or hinder the implementation of the ECA policies, and secondly, 
performance analysis based on resolutions sought to identify in which areas of 
childhood policy these decisions produce results, low, medium or high. The results 
obtained indicate that the CEDCA-GO has a low performance in the impact of the 
implementation of these policies, while the CDCA-DF has a higher performance in 
the implementation. 
 
. 
 
Keywords: Councils, Childhood Rights; Public Policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em “Meninos São José1”, a poetisa Elisa Lucinda nos convida a olhar a 

beleza que reside a infância, primeira fase do desenvolvimento humano, mas 

intimando para uma responsabilidade que os adultos têm de preservar essa fase 

singular da vida. Todas as crianças são singulares, mas o que as tornam iguais é 

esse período impar e curto da vida humana. Para garantir um desenvolvimento 

sadio, elas requerem uma atenção especial por todo o sistema social que as 

envolvem, por suas estruturas bio-psico-social ainda estarem em formação.  

Em 1990, na tentativa de garantir esse direito, o Brasil aprovou a Lei Federal 

n. 8.069, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. O estatuto, tornou-

se não apenas uma ferramenta institucional, mas também uma política pública e, 

estabeleceu uma Doutrina de Proteção Integral, a qual prevê responsabilidade 

compartilhada entre família, sociedade e Estado. O objetivo desta é assegurar, por 

meio da responsabilidade partilhada entre sociedade, família e Estado, que 

crianças e adolescentes brasileiros tenham garantidas a atenção às suas 

necessidades mais básicas, bem como mecanismos de se colocar essa população 

a salvo de qualquer forma de ameaça ou violação, de modo a assegurar um 

desenvolvimento sadio. 

No último dia 13 de julho, o ECA completou 27 anos, os discursos de 

autoridades em sua comemoração buscaram fazer um balanço dos avanços 

obtidos para as políticas públicas para crianças e adolescentes. Desses discursos, 

lançamos luz sobre a avaliação de Claudia Vidigal2, a então Secretária Nacional de 

Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos 

Direitos Humanos, que disse: “O ECA não estacionou. Nesse período, 

conseguimos fazer muitos aprimoramentos no Estatuto, que ainda é uma legislação 

avançada e eficiente, mas que até hoje não é totalmente implementada”. 

A gestora coloca que o grande desafio para a proteção dessa população não 

está na falta de uma política, mas sim em sua dificuldade de implementação. Após 

a formulação de uma política, seja por meio de uma lei, plano ou projeto, proceder 

                                                 
1O poema se encontra na página nº 05 desta Dissertação. 
2Discurso disponível em: http://www.sdh.gov.br/noticias/2017/julho-1/eca-completa-27-anos-e-
permanece-com-legislacao-avancada-e-atualizada - Acesso em 27/07/2017. 

http://www.sdh.gov.br/noticias/2017/julho-1/eca-completa-27-anos-e-permanece-com-legislacao-avancada-e-atualizada
http://www.sdh.gov.br/noticias/2017/julho-1/eca-completa-27-anos-e-permanece-com-legislacao-avancada-e-atualizada
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a sua implementação significa que haverá, dentro do poder público, uma 

mobilização de esforços para que serviços sejam ofertados, efetivando assim a 

ação formulada. É também importante considerar as nuances no processo que 

forma uma legislação e a administração dos resultados gerados pela Lei (MEYERS; 

KIELSEN, 2012).   

O relatório avaliativo dos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente 

aponta que houveram “muitos avanços e algumas ameaças de retrocessos” na 

implantação dessa Política e, entre as dificuldades, o relatório aponta que: 

 

Em primeiro lugar, a ausência de recursos e meios necessários para o 
desenvolvimento de ações e políticas públicas capazes de implementar os 
direitos previstos no Estatuto, que tem como lema priorizar a criança em 
todas as áreas, o que significa, sobretudo, prioridade nos gastos públicos 
da União, dos estados e dos municípios (p. 14). 

 

Para que a prioridade, a proteção e o desenvolvimento seguro das crianças 

e dos adolescentes brasileiros sejam operacionalizados, foram definidos direitos 

básicos que se efetivam nas políticas públicas nas mais diversas áreas, como: 

saúde, educação, esporte, cultura, lazer, respeito, dignidade, convivência familiar e 

comunitária. São políticas de promoção, proteção e defesa dos direitos dessa 

população que funcionam de forma articulada, e que exige uma organização 

institucional em Sistema para que as ações funcionem. Esse Sistema de Garantias 

de Direitos é composto de órgãos do Poder Executivo, do Judiciário, além de 

instituições de controle das ações. 

Uma das peças-chave que compõe a máquina do Sistema de Garantias de 

Direitos do ECA e que é um instrumento fundamental para que haja a 

implementação dos direitos, está previsto no artigo 88, com a criação de Conselhos 

de Direitos em todos os níveis administrativos, a saber: União, Estados e 

municípios, com a função de deliberar e controlar as ações públicas para a infância 

e adolescência.  

A figura de Conselhos, enquanto ente político, não é uma inovação brasileira. 

A existência de colegiados (e conselhos) políticos datam desde a antiguidade, na 

figura de assessores dos governantes, assim como no período medieval para 

conciliar interesses entre nobreza e estamentos (CUNHA, 2009). Na modernidade, 
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outras formas apareceram tal como os sovietes russos que surgiram como 

conselhos operários de fábricas que impulsionaram a Comuna de Paris e a 

Revolução Russa, enquanto estratégia de participação social. Nesse caso, o 

objetivo era possibilitar a gestão pública estatal (GOHN, 2013). Por sua vez, no 

Brasil, desde a década de 1930 já existia um Conselho Nacional de Saúde com a 

função de auxiliar o Ministério da Educação e Cultura, sem participação da 

sociedade civil (JARDIM, 2010). 

Após grande atuação de movimentos sociais por mais espaço dentro da 

esfera pública no contexto pós-ditadura, a Constituição Federal de 1988 

estabeleceu em seu Artigo 204, II, esse mecanismo enquanto forma de articular a 

participação popular na formulação de políticas públicas e como parte do controle 

social das políticas públicas em todos os níveis, sendo instituídos assim os 

Conselhos Setoriais e de Direitos de populações específicas. Segundo Weber 

(2002), tais formas colegiadas existem no âmbito da burocracia, possibilitando a 

divisão do exercício de poder. Desse modo, os conselhos atuais são espaços 

institucionais que possibilitam o debate e a participação política de diferentes ideias, 

ações e objetivos de interesse público no qual estão inseridos aqueles a quem as 

ações públicas serão destinadas.  

Do ponto de vista democrático, boa parte da literatura que se comprometeu 

em compreender o aprofundamento que tais instituições proporcionaram, 

revelando que esses espaços possibilitem que o país seja mais democratizado, 

garantindo maior controle social e mais participação da sociedade civil nas decisões 

tomadas pelo Estado. No entanto, uma vez que esses arranjos participativos se 

consolidaram institucionalmente, observa-se uma lacuna nos estudos da ciência 

política a respeito da performance (LAVALLE, 2011) desses conselhos na 

efetivação das políticas a que estão atrelados. 

Tendo em vista os avanços teóricos e conceituais na Ciência Política sobre 

conselho nas últimas décadas, que apontam para o desafio ou mesmo 

esvaziamento da participação nos conselhos, em virtude em especial, mas não 

unicamente, da premência assumida pelo poder executivo nas deliberações. Há 

também uma lacuna em relação a análises/estudos que busquem conciliar as 

contribuições da política pública e em relação a conselhos. Tal desafio político e 
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carência de estudos em políticas públicas nos permitem questionar o desempenho, 

tipo de decisões e impacto na política pública. 

Para além da literatura que aborda o comportamento de Conselhos de 

diversas regiões do país (FONSECA, 2013; SILVA, 2013; MARTINS, 2015; CUNHA, 

2009), do ponto de vista da política da infância e adolescência, temos um problema 

teórico relacionado a literatura sobre Conselhos, bem como um problema teórico e 

prático no que se refere a possíveis relações entre literatura de política pública e 

analise/estudo de conselhos que nos faz questionar em que medida os resultados 

das deliberações do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente 

(CEDCA) do Estado de Goiás e do Distrito Federal (CDCA) têm produzido efeitos 

na implementação do ECA nos seus territórios de atuação?   

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente em Goiás foi 

criado pela Lei Estadual nº 11.549/1991. Já o Conselho de Direitos da Criança e do 

Adolescente do Distrito Federal teve sua criação por força da Lei 234, no ano de 

1992, assim o tempo de existência desses espaços já se aproxima aos 30 anos o 

que nos reforça a importância de avaliar a implementação do ECA nesses locais, 

haja vista a prioridade absoluta a essa população prevista em tal Lei. 

 Destarte, o que se objetiva com esta pesquisa é, do ponto de vista geral, 

verificar como as decisões tomadas pelo Conselho Estadual de Direitos da Criança 

e do Adolescente do Estado de Goiás e do Distrito Federal influenciaram a 

implementação do ECA nas suas regiões, no período de 2012 a 2016. Também 

realizaremos uma avaliação dos desempenhos dos dois conselhos percebidos, que 

se dará por meio das analise dos desenhos institucionais que estão descritos nas 

leis de criação, nos regimentos internos e nas resoluções. Os dois casos serão 

estudados para compreender o que se tem obtido de resultados, permitindo que se 

aplique uma comparação possibilitando assim que sejam verificadas as nuances 

de atuação que tornam os casos diferentes e em que eles se aproximam. Para isso, 

inicialmente foi feito um estudo dos casos de forma individualizada e depois a 

comparação. 

Considerando o perímetro temporal, foi necessário sistematizar as 

deliberações realizadas pelos Conselhos do período denotado, verificando o 

mapeamento de efeitos no âmbito da gestão estatal e que impactam as políticas 
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públicas para criança e adolescente. Nesse sentido, considerando a estrutura de 

planejamento e destinação de recursos específicos designados para as políticas 

públicas para a infância e adolescência, é necessário perquirir também a gestão de 

fundos próprios que são vinculados a esses conselhos. 

 A hipótese primária é que as decisões tomadas não produzem efeitos que 

apontem significância na implantação do ECA, tendo os Conselhos atuado de forma 

distanciada das decisões que impactam a elaboração, monitoramento e avaliação 

da política pública nos Estados, servindo como entidade de aprovação de propostas 

relacionadas ao interesse do executivo e não sendo voltado para a criação de 

políticas públicas fomentadas pelos interessados por essa política, tendo sido sua 

atuação majoritariamente definida por decisões de caráter burocrático ou 

administrativas.  

 Isso também pode estar vinculado à hipótese de que não existem 

diagnósticos situacionais elaborados e que retratem a atuação desses Conselhos, 

não havendo mapeamentos prévios ou mensurações específicas sobre tal 

panorama, tampouco indicadores de desempenho elaborados e avaliados. 

 O que nos leva à última hipótese de que os recursos dos Fundos para a 

Criança e Adolescente não têm tido aplicação regular e periódica no cumprimento 

de projetos, programas e ações de acordo com as demandas das especificidades 

da política pública para a infância e adolescência. 

Esta pesquisa está estruturada em quatro capítulos. O primeiro contém a 

elucidação de categorias da teoria democrática serão tomadas como base de 

compreensão dos níveis de responsabilidade dos conselhos, a saber: 

representação, deliberação, participação e controle social/accountability, seguido 

de uma revisão de literatura que trata de conhecer os estudos que envolveram os 

Conselhos enquanto instituição política que tratará do estado da arte de nosso 

objeto. A partir dos achados nas pesquisas cientificas, tal literatura foi organizada 

em duas etapas: o primeiro se debruça na compreensão dos Conselhos enquanto 

entidade que possibilitou o aprofundamento democrático no período que sucedeu 

a Constituição Federal de 1988. A segunda etapa aponta para um esgotamento 

desses estudos, o que desemboca para uma outra literatura focalizada na 

dimensão pós-participativa, ou seja, posto que a institucionalização desse arranjo 
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far-se-á a interpelação quanto ao desempenho dessas instituições quanto à 

efetividade nas políticas públicas. Observamos que quanto a essa segunda linha 

não possuem muitos estudos que adotam metodologias que visam compreender 

os efeitos dos conselhos sobre as políticas públicas que gerenciam. 

Uma vez que o escopo desta pesquisa se dá quanto à avaliação de 

desempenho dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, o segundo 

capítulo aponta teorizações da policy-making e de implementação, por meio de 

revisão de conteúdo específicos da literatura de políticas públicas, enquanto linha 

de estudos da ciência política e sua envoltura com as dimensões políticas. 

Ademais, esse capitulo contém um estudo exploratório historiográfico, com a 

perspectiva compreensiva de como se deram antigamente as políticas para a 

criança e adolescente que se desdobrou na hodierna configuração no Brasil do 

corolário de políticas públicas para crianças e adolescentes, bem como as ações 

específicas dos Conselhos na garantia dos direitos dessa população. 

Por sua vez, o terceiro capítulo aponta a metodologia de pesquisa 

empregada. Também apontaremos como se deu o processo de coleta de dados 

nos dois estados, os estudos das legislações e como embasaremos os estudos de 

casos, e avaliação de desempenho dos Conselhos. Descreveremos como se deu 

todo o processo de coleta de dados, da organização do material disponível, e da 

definição das categorias analíticas para a produção de analise de desempenho 

comparada.  

Portanto, o quarto capítulo encontra-se arquitetado em duas dimensões 

metodológicas, a saber: primeiro, o estudo de caso descritivo dos aspectos 

institucionais e das produções dos conselhos. Essa etapa irá apontar 

detalhadamente os achados documentais: leis de criação dos conselhos/dos 

respectivos fundos; dos regimentos internos e das resoluções, que será nosso 

principal objeto de análise, que irá apontar a produtividade dos conselhos.  

Já na segunda dimensão iremos apontar a análise de desempenho 

comparada, empregando os critérios identificados na literatura preliminar, para 

avaliar os aspectos institucionais que favorecem e dificultam o processo de 

implementação das políticas para criança e adolescente. Outrossim, a análise 

comparativa possibilita que encontremos nuances e diferenças entre os dois 
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Conselhos, verificando em quais áreas da política pública esses conselhos 

produzem maiores resultados. 

Fecharemos essa dissertação com as considerações finais sintetizando os 

resultados obtidos e possíveis novos estudos que possibilitem aprofundamento 

cientifico do conteúdo abordado. 
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CAPÍTULO I – Os Conselhos de Direitos na Ciência Politica 
 

 

Quando falamos no universo de conselhos criados pela Constituição 

Federal, cabe uma pormenorização de cada um deles e sua respectiva função, haja 

vista que, cada um deles, pode ter atribuições, competências e configurações 

distintas. Nesse sentido, destacamos que o direcionamento deste trabalho é a 

compreensão do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, instituído pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 88: 

 

Criação de Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, órgãos deliberativos e controladores das 
ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária 
por meio de organizações representativas, segundo leis municipais, 
estaduais e federal.3  

  

 Suas funções institucionais do ponto de vista político - deliberação, controle, 

participação popular e representação - compõem um escopo teorético explorado 

pela ciência política e são desdobramentos de funções que se instituíram a partir 

de processos sociais construídos, desconstruídos e reconstruídos historicamente 

no país. Desse modo, é crucial que, para compreendermos a atuação do conselho 

no cumprimento de tais atributos, sejam observadas as origens do campo que 

sustenta tais funções, a saber, o campo da teoria democrática, elemento basilar da 

ciência política moderna4. 

 Este primeiro capítulo foi construído a partir da metodologia de revisão de 

literatura de ciência política e categorização das pesquisas e estudos encontrados. 

Assim, tais dados foram organizados em três seções, que buscam elucidar as 

dimensões que permeiam os conselhos, compreendendo a história do objeto em 

tal recorte. A primeira fundamenta as categorias democráticas verificadas na 

atribuição dos conselhos: representativa, participativa, deliberativa e o controle 

democrático recente (dimensão da accountability), para que possamos ter clareza 

                                                 
3Grifos nossos para destacar os elementos que serão analisados no primeiro item do capítulo, do 
ponto de vista teórico. 
4João Feres Júnior em “Aprendendo com os erros dos outros” (2000) leciona que a Ciência Política 
é uma invenção americana instituída com uma vocação democrática, ou seja, trilhada nos rumos da 
democracia representativa, embora atualmente se organize em subáreas, como a política 
americana, política comparada, relações internacionais, políticas públicas e teoria política. 
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de que esses espaços são uma confluência das múltiplas perspectivas 

democráticas. 

 As segundas e terceiras sessões foram arquitetadas diante dos achados 

produzidos sobre a temática na ciência política brasileira. Esses resultados foram 

organizados em duas categorias, sendo que a segunda seção apresenta uma 

análise dos estudos e pesquisas já elaboradas e teorizações construídas a respeito 

dos resultados possibilitados pelos conselhos do ponto de vista democrático e 

como esse arranjo tem tido efeitos no aprofundamento democrático brasileiro. 

 Por sua vez, a última seção apresenta as novas pesquisas, para além da 

perspectiva democrática, ou seja, novas teorizações que estão sendo construídas 

no período considerado pós-participativo, que é quando os então arranjos passam 

para a institucionalidade e têm uma preocupação com a performance, ou seja, 

com o desempenho que aponta a efetividade das políticas públicas.  

 

1.1 – À guisa de definições - Visitando categorias democráticas  

 

Falar em arranjos institucionais5 com perspectivas democráticas de um país, 

implica em conhecer os fundamentos e tipologias desse modelo político 

estabelecido nas sociedades ao longo da história e nas demais categorias políticas 

que permeiam os Conselhos. 

 Na estrutura do Estado moderno se realizam as dimensões de democracia, 

participação, políticas públicas e por sua vez, os Conselhos, mas tais dimensões 

ocorrem pelas disputas do poder, dimensão subjetiva que se encontra acima dos 

arranjos objetivos práticos. Assim, falar em qualquer outra categoria política implica 

em compreendermos como se dão as disputas pelo poder. 

 Na sua obra, a Política como vocação, Max Weber discute o principal 

conceito de poder e a forma que está relacionado com a política, caracterizado 

como “a direção do agrupamento político hoje denominado Estado” (WEBER, 2000, 

                                                 
5Robert Dahl (2001) postula que arranjos políticos são aqueles que são formados em países que 
acabam de sair de governos não democráticos, segue dizendo que são provisórios e que com sua 
consolidação, bem como de sua democracia esses arranjos passam a ser práticas e com o 
conseguinte fortalecimento, tornam-se instituições – caracterizada como aquelas que já existem há 
muito tempo, passadas de geração para geração (DAHL, 2001, p. 98). Ao nosso ver, Conselhos já 
podem ser categorizados como instituições, entretanto nos ativemos às nomenclaturas tipificadas 
nas bibliografias de cada momento histórico pesquisado. 
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p. 52). Ele conduz o debate na tese de que o Estado tem uma função “sociológica” 

de organizar as relações entre indivíduos e sociedade, que ocorre por meio da 

violência, uma vez que o Estado contemporâneo detém o monopólio do uso 

legítimo da violência em um determinado território. O poder se torna legítimo e 

reconhecido à medida em que a sociedade autoriza ao Estado a aplicação desse 

poder e a ele se submete. O poder não paira no ar, ele é exercido por sujeitos que 

detém o controle do Estado.  

 Por sua vez, Rousseau (1998) coloca que essas relações entre Estado e 

Sociedade são reguladas por meio de um contrato social, um pacto em que os 

cidadãos submetem sua vontade à vontade geral e, o Estado é uma “pessoa moral, 

cuja vida consiste na união de seus membros” (ROUSSEAU, 1998, p. 64). 

 Uma das principais e mais famosas formas de conduzir o poder do aparato 

estatal está assentada na democracia, palavra grega que quer dizer “poder do 

povo”. É uma forma de governo adotada para a gestão da polis, estrutura de cidade 

existente em Atenas, de modo que por esse seria conduzido, escolhido e 

organizado. Lijphart (2003) ilustra que cientistas políticos discordam dos detalhes 

em uma definição e avaliação da democracia. 

Rousseau (1998) coloca que a verdadeira democracia nunca existiu, sendo 

contrassenso que a maioria governe a minoria, pois que não há disponibilidade 

permanente para que todos se coloquem à disposição dos negócios públicos 

(ROUSSEAU, 1998, p. 104). No entanto, como coloca Bobbio (1986), o crescimento 

dos Estados-Nação e o aumento da população tornaram as relações e as 

interações sociais mais complexas, de modo que fazer com que todos os cidadãos 

participem de todas as decisões seja “materialmente impossível” (BOBBIO, 1986, 

p. 42) àqueles Estados que se mantiveram na condição democrática. 

Para Sartori (1994), esse conceito político é tão complexo que a seu respeito 

foram produzidas tantas definições/interpretações ao ponto que possibilitou ser 

visto como sendo qualquer coisa. Assim, para desvelar esse campo, ele aponta que 

a democracia pode ser percebida sob dois aspectos: o primeiro normativo e o 

segundo descritivo, de modo que grande parte das teorizações da temática da 

democracia foram balizadas entre o que ela deveria ser (normativa) e entre o que 

ela de fato é (descritiva), embora uma coisa não deveria ser separada da outra. 
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Bobbio (2001), também concorda com essa tipificação e aponta uma terceira 

categoria, a histórica que possibilita “descrever os vários momentos sucessivos” de 

uma determinada forma de governo (BOBBIO, 2001, p. 136). Insta destacar uma 

semelhança em categorização realizadas tanto por Bobbio (2001) quanto por Dahl 

(2001), nas seguintes qualificações: democracia representativa, democracia direta, 

democracia política, democracia social, democracia formal e democracia 

substancial6.  

 Por sua vez, Robert Dahl (op. cit) aponta que a falta de consenso é atribuída 

ao fato de que a democracia existe há 25 séculos, com significados, povos, tempos 

e lugares diferentes. Apesar disso, ele situa a democracia hodierna como aquela 

que “assegura virtualmente a todo cidadão adulto o direito ao voto” (DAHL, 2001, 

p. 13), ou seja, a democracia é basicamente associada ao sufrágio universal, de 

modo que a democracia seria aquela que possibilita eleições. 

 Giovanni Sartori (1994) diferencia a democracia eleitoral da democracia 

representativa. A primeira “como uma democracia indireta onde o povo não governa 

a si mesmo, mas elege representantes que o governa” (SARTORI, 1994, p. 156). 

Enquanto que a segunda é categorizada como uma democracia participativa, que 

tem como condição básica a eleição, mas não necessariamente condição 

suficiente, podendo ser incluídas nessa tipologia outras referências, tais como 

referendos. Ele coloca ainda que a democracia direta é aquela que não admite a 

representação, sendo “autogovernante”. 

 Samuel Huntington (1994) postula que compreender a democracia moderna 

implica na observação “em termos de fontes de autoridade do governo, propósitos 

do governo e procedimentos para construção do governo” (HUNTINGTON, 1994, 

p. 16), para além da formação do quadro administrador do governo. Assim, estamos 

caminhando para uma conceituação democrática polissêmica, em que apenas uma 

                                                 
6Nobre (2004) faz um apanhado da teoria democrática contemporânea em cinco modelos didáticos, 
referenciados da seguinte forma: “competitivo elitista”, com base nas teorias de Joseph Schumpeter; 
Pluralista, com referência a Robert Dahl; “legal” – modelo liberal da “nova direita”, a luz de Friedrich 
Hayek e Robert Nozik; participativo, que por sua vez é um referencial da “nova esquerda”, com base 
nos estudos de Carole Pateman, Nicos Poulantzas e C. B. Macpherson; por fim, o modelo 
deliberativo, reportado a Jürgen Habermas. Já Habermas (1995) tipifica o debate da democracia 
norte-americana em três tipologias segundo seu processo, a saber: uma concepção liberal – na qual 
o Estado se programa a partir do interesse da sociedade, a segunda republicana (que são 
antagônicas) e por último uma tipologia deliberativa. 
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forma de exercício não é o suficiente para uma teorização absoluta do conceito. 

 A autoridade de um governo, segundo Hobbes pode ser exercida por um 

soberano reconhecido como tal ou por uma pessoa que recebe autorização desse 

soberano para o fazer. Pitkin (2006) coloca que é com esse autor que nasce a ideia 

da representação política, pois o representante tem as mesmas prerrogativas 

daquele que representa7, apontando para um paradoxo da teoria política que versa 

acerca das decisões tomadas pelo representante, se essa se pauta naquilo que os 

eleitores querem ou naquilo que ele acha melhor (PITKIN, 2006, p. 30). 

Uma destas conceituações democráticas é a minimalista e liberal de Joseph 

Schumpeter (1961), para quem o voto se constitui num procedimento para a 

escolha de governantes, descomprometido das decisões a serem tomadas pelos 

representantes escolhidos. Sob tal molde, o espaço para a participação é limitado, 

por não ser a função principal, mas nem por isso minimiza a importância desse 

modelo para a teoria democrática, como assevera Pateman (1992): 

 

É indubitável a importância da teoria de Schumpeter para as teorias 
democráticas posteriores. Sua noção de teoria “clássica”, a caracterização 
do que ele fez do “método democrático” e o papel da participação nesse 
método tornaram-se quase universalmente aceitos em textos recentes 
sobre teoria democrática (PATEMAN, 1992, p. 14). 

 

 Desse modo, a participação estaria restrita ao processo de seleção dos 

candidatos que vão conduzir o Estado, não sendo possibilitadas outras formas do 

exercício da vontade da população, uma vez que não são importantes os 

conteúdos. Joseph Schumpeter foi considerado por Pateman (1992) um crítico da 

teoria clássica de democracia por sustentar a ideia da ausência de uma vontade 

geral e que não há uma concordância (ou consenso entre as vontades) quanto a 

várias categorias que permeiam os conteúdos substantivos, como bem comum e 

vontade do povo: 

As objeções schumpeterianas, portanto, partem da premissa de que não 

                                                 
7A categoria representação é explorada por diversas áreas do conhecimento, como expõe Pitkin 
(2005) os sentidos empregados em diversos contextos, especialmente o político. Hobbes (2003) 
coloca a representação da seguinte forma: “De modo que uma pessoa é o mesmo que um ator, 
tanto no palco como na conversação corrente. E personificar é representar, seja a si mesmo ou a 
outro; e daquele que representa outro diz-se que é portador de sua pessoa, ou que age em seu 
nome” (HOBBES, 2003, p. 123) e assim, a representação condiz com a ação de autorizar e permitir 
que outrem responda por si, ou seja, uma relação de permissão do representado para com o seu 
representante. 
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existe algo que seja um bem comum única e perfeitamente determinado, 
sobre o qual todas as pessoas concordam por meio de argumentos 
racionais. Sua inexistência decorre não do fato de algumas pessoas 
desejarem coisas diferentes do interesse geral, mas do simples – e 
evidente – motivo de que, para diferentes indivíduos e grupos, o bem 
comum está fadado a significar diferentes coisas. Por outro lado, ainda 
que um bem comum suficientemente definido se mostrasse aceitável para 
todos, isso não implicaria respostas definidas para as questões isoladas. 
E, por último, mesmo que as opiniões e os desejos dos cidadãos fossem 
precisamente definidos e independentes, com os quais o processo 
democrático pudesse trabalhar, e mesmo que todos agissem em relação 
a eles com uma racionalidade ideal, não se seguiria, necessariamente, 
que as decisões políticas produzidas por esse processo representassem 
qualquer coisa que se pudesse chamar, convincentemente, de “vontade 
do povo”. Isso ocorre pois, sempre que as vontades dos indivíduos estão 
muito divididas, é muito provável que as decisões políticas produzidas não 
se conformem ao que o povo realmente deseja (PATEMAN, 1992, p. 314-
319) 
 
 

 

Como não é possível, num rol de inúmeras vontades, padronizar o que seria 

melhor para a coletividade, ou não sendo possível garantir em um universo extenso 

de vontades aquilo que seria melhor e, portanto, justo para a coletividade, essa 

decisão seria assegurada pela deliberação de um dirigente habilitado e com 

aprovação popular, garantindo, dessa forma, o poder de decisão e de escolha do 

que seria bem para todos pelo dirigente. 

Nessa mesma esteira, assenta-se a teoria de poder Weberiana, em que esse 

é constituído enquanto legítimo quando exercido pelo Estado e com concentração 

decisória sobre a sua estrutura burocrática, apartada de participação popular ou de 

massa. Tal aparato é fundamental para a legitimação de ideais de uma classe (ou 

elite) (NETO, 2011). Assim, a democracia, para esse autor, é eminentemente 

representativa.  

Anthony Downs (1957) concorda com Schumpeter à medida em que a 

democracia está restrita ao procedimento, e aponta que nas democracias 

focalizadas no sufrágio universal, é possível a existência da “igualdade”, uma vez 

que cada voto tem o mesmo peso para cada indivíduo que detém a capacidade de 

votar. 

O poder de decisão, e por sua vez, a perspectiva democrática, tem outra 

perspectiva sob a ótica Rousseauniana, para quem a ideia de vontade geral seria 

distinta da vontade de todos, e a tensão entre interesses individuais não podem 
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suprimir vontades individuais e que a vontade geral expressada pela voz do povo 

se consubstancia nas leis, preocupadas, com o bem comum (REIS, 2010). Ainda 

quanto à formação da vontade geral, essa seria feita a partir de um processo 

deliberativo em dimensão decisória (AVRITZER, 2000). Assim, a sua concepção 

democrática era, sobretudo, deliberativa8: 

 

Rousseau, ao identificar o processo de formação da vontade da maioria, 
propõe uma concepção de democracia baseada nos seguintes elementos: 
a decisão como o elemento central do processo deliberativo: a ideia de 
que, uma vez aferida a vontade da maioria, a posição perdedora nada 
mais representa do que um erro. Essa posição, que foi hegemônica no 
interior da teoria democrática por quase 200 anos, tem dado lugar a uma 
concepção alternativa, que utiliza o segundo significado etimológico [o 
momento em que a tomada de decisão ocorre] do conceito de deliberação, 
qual seja, a ideia de que um processo de discussão e avaliação no qual 
os diferentes aspectos de uma determinada proposta são pesados 
(AVRITZER, 2000, p. 26). 

 

Na esteira dessa lógica de discussão e formação das vontades, 

antagonizando que o exercício do poder seja não seja apenas representativo ou 

indireto, pode na perspectiva da democracia direta ser desenvolvida de maneira 

deliberativa, implicando em uma virada na forma de exercício do poder, que se 

distingue da lógica de poder hierárquica, burocrática ou estratégica, preconizada 

por Weber (1978; 2002) que se tem quando há a representação, uma vez que a 

deliberação pressupõe voz para todos os envolvidos na tomada de decisão, 

conforme postulava Rousseau. Nessa esteira, Hannah Arendt (HABERMAS, 1993), 

coloca que por meio da ação comunicativa, as relações entre os sujeitos se 

vinculam a uma proposta de se estabelecer a concordância entre os homens, livre 

da violência preconizada pela teoria weberiana de poder.  

Seguindo a mesma lógica da filosofa alemã, Habermas (1993) defende o 

exercício do poder por meio da teoria da ação comunicativa. Para essa vertente, o 

                                                 
8De acordo com Manin (1987), há um significado peculiar para o termo “deliberação”, uma vez que 
a ideia aristotélica de deliberação era o processo de formação da razão, momento que precede as 
escolhas dos sujeitos, em que há as discussões e reflexões, essa mesma ideia é tomada por grande 
parte da teoria democrática deliberativa (HABERMAS, 1996; COHEN, 2004; FUNG, 2004, entre 
outros). Por sua vez, Rousseau usaria o termo deliberação enquanto uma decisão tomada, ou a 
decisão em si mesma. Tal mudança de paradigma é salutar pois observa-se na literatura o processo 
de formação do pensamento/tomada de decisão enquanto “processo deliberativo”. Nesta pesquisa 
tomaremos também como referência as deliberações dos conselhos como as decisões tomadas 
pós-reuniões, por meio das resoluções. 
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poder expressa-se por meio da linguagem, na qual os sujeitos buscam na 

comunicação, estratégias para refazer os significados que já adquiriram uma 

simbologia prévia, eliminando, dessa forma, os constrangimentos que podem ser 

causados pela representação, haja vista que os governantes não tomam suas 

decisões pautadas estritamente naquilo que é de interesse coletivo, conforme 

coloca Avritzer (1996): 

 

Na medida em que Habermas identifica o conceito de racionalidade 
comunicativa com as regras de um processo de comunicação livre de 
constrangimentos, ele abre espaço para uma solução do problema da 
relação entre ética e democracia distinta da solução proposta pelo elitismo 
democrático (AVRITZER, 1996, p. 21). 

  

Divorciado dos preceitos minimalistas supramencionados, a teoria 

democrática deliberativa tem em seu escopo o pressuposto da necessidade de 

justificar as decisões tomadas pelos cidadãos e na troca de razões, como coloca 

Cohen (2009). No entanto, essa forma não exclui a representação (GUTTMAN; 

THOMPSON, 2007; THOMPSON, 2008; DRYZEK, 2004). Ela encontra seus 

fundamentos na teoria da comunicação de Habermas, de modo que sujeitos 

adotam através da comunicação, estratégias para refazer os significados que já 

adquiriram uma simbologia prévia, buscando um consenso (DIAS, 2008). 

Cabe ressaltar que a teoria deliberativa habermasiana funciona, do ponto de 

vista normativo, para que haja um processo de tomada de decisão, no qual as 

partes interessadas e sobre as quais as decisões irão ser estabelecidas deverão 

estar envolvidas nessa tomada de decisão (WILLUMSEN; SKIVENES, 2005). 

O pressuposto dessa teoria é a ideia de soberania popular, calcada nos 

preceitos da discussão e no ideário de que cada indivíduo está em condição de 

igualdade com o outro no debate (GUTTMAN; THOMPSON, 2007).  

A distinção fundamental das duas teorias consiste no fato de que a 

deliberação considera os motivos, diferente das teorias minimalistas que considera 

o procedimento (GUTTMAN; THOMPSON, 2007).  

Para que a deliberação ocorra do modo inicialmente preconizado, é 

necessária a participação - aspecto elementar de democracias modernas, podendo 

também ser percebida enquanto prática dos atores sociais, e que somente pode 
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ocorrer quando há o pressuposto da autodeterminação (que os atores sejam 

sujeitos capazes de determinar seus significados de bem comum e estarem 

submetidos aos impactos das decisões tomadas) e de igualdade política (condição 

de igualdade no tratamento na expressão de suas vontades) (LAVALLE; VERA, 

2011).  

Participar implica, portanto, em ser parte de uma cidade – ser cidadão para 

que essas condições se cumpram. Então, seria coerente garantir outras 

configurações políticas que vão além da formalidade do voto, de modo que outras 

formas que possibilitem a participação política. Nesse sentido, Pateman (1992) 

aponta que a ela é necessária e fundamental para a democracia: 

 

A teoria da democracia participativa e construída em torno da afirmação 
central de que os indivíduos e suas instituições não podem ser 
consideradas isoladamente. A existência de instituições representativas a 
nível nacional não basta para a democracia, pois o máximo de 
participação de todas as pessoas, a socialização ou “treinamento social” 
precisa ocorrer em outras esferas, de modo que as atitudes e qualidades 
psicológicas necessárias possam se desenvolver. Esse desenvolvimento 
ocorre por meio da participação (PATEMAN, 1992, p. 60). 

  

Essa ação, além de deter uma função pedagógica que só se desenvolve em 

sua plena execução, se configura num processo que se retroalimenta, pois quanto 

maior a participação, maior é a cobrança da população pelos governos e assim, 

aumenta-se o nível de democratização e possibilita que essa ocorra em todos os 

níveis públicos. Essa participação também ocorre no processo de tomada de 

decisões dos governos. A ideia de participação tem força por se posicionar 

contrariamente à racionalidade instrumental dos paradigmas liberais de democracia 

(LAVALLE; VERA, 2011), e por sua vez, da representação e que se aproxima do 

posicionamento da racionalidade deliberativa. 

 Ainda no que concerne as relações entre Estado e sociedade, uma quarta 

dimensão da teoria democrática ascende, em torno da legitimidade ou da 

autorização dos governos, que é a dimensão do controle das ações, ou seja, a 

respeito do reconhecimento ou da aceitabilidade dos governantes. O’Donnell 

(1998) aponta que nas sociedades democráticas a accountability é um mecanismo 

de se premiar ou reprovar os governantes pelas ações. Lavalle e Castello (2008) 

colocam que accountability ocorre basicamente no sentido de se prestar contas das 
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ações, ou como coloca Peters (2010) no sentido de que é um requisito de que uma 

instituição pública (ou sujeito individual) presta contas para explicar seus atos. 

 A perspectiva da accountability ocorre em todas as dimensões ou técnicas 

de seleção dos governantes, podendo ser vertical, aquela em que o controle é 

realizado pelos sujeitos no processo eleitoral; e horizontal, aquela exercida por 

entidades externas com a função de supervisionar, aplicando sanções legais a 

agentes estatais (O’DONNELL,1998). A terceira categoria de accountability é 

aquela exercida pela sociedade civil.  

 Ressaltamos ainda que a accountability prescreve em sua essência 

mecanismos de controle não somente sobre políticos, mas também sobre a 

burocracia, de modo a possibilitar uma gestão pública mais eficiente. Ou seja, 

percebe-se que o sentido de se existir conselhos para controlar o funcionamento 

tem como pano de fundo o controle sobre a implantação de uma política de direitos 

para uma população específica e, ainda no contexto de “Reforma de Estado”, os 

conselhos passam a fazer parte do processo que visa desenhar um Estado mais 

eficiente, eficaz e efetivo.   

 Outrossim, observamos que o controle exercido pela sociedade dentro de 

um espaço democrático tem melhores condições de sobrevivência, pois 

inevitavelmente o controle implica em conflito de interesses (PETERS, 2010). 

Assim, faz-se necessário compreender como se deu no âmbito brasileiro a 

institucionalização desses espaços que exercem essas múltiplas dimensões 

democráticas, a saber: os Conselhos de Políticas Públicas e como esses têm sido 

verificados pela literatura. 

 

 

1.2 – Abordagens iniciais sobre Conselhos na literatura – expectativas e 

esperanças  

 

Desde 1822 já se identificou no Brasil a existência dos chamados Conselhos 

de Estado com a função de administrar os interesses de elites políticas e 

econômicas, nos mesmos moldes previamente aplicados em países europeus. Nos 

anos 1920, as Caixas de Aposentadorias e Pensões, órgãos compostos por 
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trabalhadores e empregadores, em modelo paritário, tinham iniciativa de proteção 

aos trabalhadores das áreas cafeeira e ferroviária (CUNHA, 2009). Por sua vez, o 

formato colegiado ocorreu somente no período do Estado Novo, quando Getúlio 

Vargas criou diversos mecanismos na burocracia estatal desse cunho, a saber: 

Educação, Ensino Comercial, Comércio Exterior, Saúde, Economia e Finanças, 

entre outros (CUNHA, 2009). 

Esses Conselhos foram mantidos no período do governo militar, período no 

qual também foram instituídos conselhos de cunho consultivo - Conselhos de 

Notáveis. A partir dos anos 1980 têm-se identificado a criação de conselhos 

comunitários interligando organizações e movimentos sociais e promovendo a 

atuação da sociedade civil nos conselhos populares (CUNHA, 2009). Até essa 

época, a participação social em espaços públicos se constituía em um dilema para 

as democracias já existentes, conforme assevera Cunha (2009):  

 

O desafio democrático enfrentado pelos Estados e as sociedades que os 
constituem, especialmente durante o século XX, foi no sentido de se 
buscar formas de assegurar e mesmo de ampliar a participação popular 
nos governos, ao mesmo tempo em que se buscava encontrar a justa 
medida entre as formas de efetivação dos princípios da liberdade e da 
igualdade (CUNHA, 2009, p. 24). 

 

Para essa autora, o conceito de democracia está ligado à um ideal de 

liberdade e de igualdade, que estava impossibilitado com o regime vigente até 

então. Observamos, portanto, que a mesma sociedade civil que reivindicou a 

própria participação nos processos decisórios e na ruptura de um governo militar 

foi responsável pela construção de um paradigma normativo aplicável a si própria. 

Para Dagnino (2002), a organização da sociedade civil seria a única forma de 

resistência contra a ditadura que estava em vigência, tendo seu papel fundamental 

na transição democrática.  

Como consequência do processo de abertura política iniciada em 1985 com 

a retomada da supremacia civil (CARVALHO, 2010), uma nova constituição Federal 

foi escrita e promulgada em 1988. A CF/1988 comportou vários mecanismos e 

ambientes de participação, e tornou-se um recurso que, de acordo com Carneiro 

(2007), pode ser usado diretamente pela sociedade para sancionar ou forçar a 

administração pública a reagir como resultado do exercício do controle social 
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(CARNEIRO, 2007, p. 154), tão negado no período militar, garantindo à sociedade 

um papel “mais efetivo de fiscalização e controle estando mais próxima do Estado” 

(TATAGIBA, 2002, p. 47). 

Os espaços de participação instituídos pela Constituição já começaram a 

despontar no país a partir da década de 1970, como fruto da crescente mobilização 

social visando ruptura com o governo militar. A reabertura democrática no Brasil, 

positivada na Constituição Federal, possibilitou novas perspectivas de participação 

da sociedade, como aponta Avritzer: “A reforma constitucional de 1988 propôs 

importantes modificações, de um lado, nas práticas das políticas públicas e, de 

outro, no móvel e significado das ações sociais e coletivas” (AVRITZER, 2009, 

p.29). 

Dentre os vários mecanismos institucionais como conferências, 

associações, orçamentos participativos, além da formação de partidos políticos, a 

Constituição também estabeleceu em seu escopo a criação de Conselhos. Os 

Conselhos são instituições calcadas em pressupostos deliberativos que passaram 

a coexistir com a democracia representativa formal, também tendo em sua estrutura 

a característica da representação. Tal acontecimento, segundo Lavalle e Vera 

(2011), reconfigura na trama democrática a posição polarizada de participação e 

representação que detinham. 

Os conselhos de políticas públicas são arranjos que implicam em uma nova 

forma de relação entre Estado e sociedade civil na condução das políticas públicas, 

por meio do compartilhamento das ações (SILVA, 2012). Eles buscam a diluição do 

confronto e do antagonismo existente entre Estado e sociedade civil no período 

militar, tornando a participação da sociedade como central no aprofundamento 

democrático (DAGNINO, 2004). 

Esses espaços são instâncias de discussão que tem o formato 

predominantemente paritário (sendo metade de seu quadro representantes do 

Estado e a outra da sociedade civil). Este quadro é definido em legislações locais, 

mas com parâmetros definidos pela legislação nacional (AVRITZER, 2009), 

tipificados em Conselhos setoriais (gestor de políticas sociais setoriais) e 

Conselhos de Direitos (gestor de ações que visam positivar direitos de populações 

específicas). Os casos mais emblemáticos se dão nas áreas da saúde, da 
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assistência social e da criança e do adolescente (FARIA, 2009). 

No debate acadêmico produzido acerca de Conselhos de Políticas públicas, 

uma série de pesquisas que deslindam a relação Estado e sociedade civil no 

contexto democrático pós 1988 foram desenvolvidas (DAGNINO, 2002; CUNHA, 

2009; GOHN, 2012; COELHO, 2004; LAVALLE et al., 2004). Tais estudos 

posicionam os conselhos como um novo arranjo institucional juntamente com 

outros mecanismos, especialmente de conferências e orçamentos participativos, o 

que, acarretou uma série de pesquisas sobre tais arranjos no início dos anos 20009, 

que comportam prerrogativas da teoria democrática deliberativa, como decisões 

tomadas sob a argumentação fundamentada na justificação, podendo ser tipificado 

enquanto um minipúblico (FUNG, 2004). 

As principais pesquisas desenvolvidas pautaram-se inicialmente em 

compreender essa nova dinâmica de participação (DAGNINO, 2002), observando 

assim os níveis de participação, inclusão, e o aprofundamento democrático 

(AVRITZER, 2007; 2010). As pesquisas voltaram-se também especificamente e 

preferencialmente para os desenhos institucionais desses conselhos (CUNHA, 

2009; JARDIM, 2010; MARTINS, 2015), para além dos atores participativos 

(NUNES, 2008), e aqueles que apontam resultados de efetividade do ponto de vista 

democrático, ou seja, buscou-se compreender se esses espaços, enquanto 

garantidores da sociedade civil e aprofundamento democrático, têm alcançado sua 

função.  

Sob essa égide, se os conselhos se constituem em espaços que buscam 

consenso no sentido processual enquanto espaços de construção de políticas 

públicas, o que implica em disputa de interesses e grupos distintos, o que se põe 

em cheque é se os Conselhos de políticas públicas, enquanto entidade de 

deliberação coexiste com o sentido burocrático previsto pela Administração Pública, 

no âmbito da gestão dessas políticas públicas. 

Avritzer e Santos (1999) evidenciam que em sociedades democráticas, as 

                                                 
9Vide Dagnino (2002) e Avritzer (2007), entre outros. Podemos dizer com segurança que grande 
parte do referencial acadêmico produzido sobre Conselhos tem como aporte teórico a Teoria 
Democrática Deliberativa, porque buscam compreender como se dá a tomada de decisão do ponto 
de vista da argumentação, da justificação e, por vezes da vocalização, que são elementos basilares 
da Teoria. A exemplo disso apontamos Cunha (2009); Jardim (2010); Silva e Ribeiro (2010); Martins 
(2015); Oliveira et al. (2010). 
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novas formas de participação nas decisões políticas não restringem os processos 

decisórios a figuras isoladas, como o político ou os partidos, até porque as 

mudanças de processos sociais, como a globalização acarretaram perda de 

hegemonia democrática liberal, cabendo novas configurações do sistema. 

Tais arranjos participativos que se institucionalizaram, com destaque da 

participação popular na construção do Orçamento Participativo no Brasil, reforça 

essas modificações da democracia formal para uma dinâmica participativa, com a 

população determinando e direcionando políticas públicas de diversas áreas. 

Ademais, aplicando-se à teoria a realidade da democracia brasileira, outras práticas 

institucionais se constituíram ainda no período da ditadura militar e foram 

fundamentais para a abertura democrática do país e que se deram a partir desse 

processo de participação, como no caso de Conselhos gestores de políticas 

públicas e de Conselhos de defesa de direitos, sob a égide dessa perspectiva 

participativa e que foram legitimadas pela Constituição Federal de 1988. 

No âmbito dos resultados identificados da produtividade dos conselhos no 

sentido do aprofundamento democrático, podemos apontar que a pesquisa 

desenvolvida por Jardim (2010), a qual visa compreender comparativamente se 

esses requisitos se cumprem no Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais e 

no Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, traz um direcionamento sob a 

preocupação de Cohn (2011). A pesquisa aponta que, em nível de deliberação 

(processo deliberativo – de tomada de decisões) de que há a paridade, se constata 

a vocalização dos participantes dos Conselhos. 

 Já a pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas”, desenvolvida 

pelo Projeto Democracia Participativa (UFMG) realizada em 29 municípios revelou, 

pela perspectiva do grau de democratização10, que Conselhos Municipais de 

Saúde, de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente (FARIA; 

RIBEIRO, 2010) detém a seguinte condição: 

 

Os três tipos de conselhos contam com uma presença significativa de 
informações relativas aos números de membros (94,3%), a paridade entre 
os segmentos (93%), a quem podem presidir o conselho (85,3%), ao 
processo de votação (50%), a quem pode definir a pauta (58%) e as regras 
de modificação do regimento interno (69%) (FARIA; RIBEIRO, 2010, p. 85) 

                                                 
10Variável definida pelos pesquisadores como o potencial democratizante das instituições. 
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 Desse modo, podemos inferir que, do ponto de vista da democratização, ou 

do aprofundamento democrático, essas instituições têm apontado resultados 

relevantes que nos possibilitam confirmar que os Conselhos garantem maior 

participação e maior democratização no Brasil. Entretanto, apesar desses 

resultados, novas perspectivas foram recentemente observadas a respeito dessa 

instituição e de todo o corolário da teoria democrática que ocasionou um novo 

prisma, a partir da confirmação desses espaços participativos. 

 

1.3 – Novas abordagens: vereda pós-participativa com focalização na 

performance11 e nos resultados 

 

 Apesar de grande parte da literatura ter aderência ao corolário teórico 

democrático, esta pesquisa busca compreender os Conselhos pela lente analítica 

referenciada na teoria das políticas públicas. Neste sentido, a presente pesquisa 

reconhece a relevância da democracia como instituidora de políticas públicas, uma 

vez que os Conselhos se instituíram e se efetivam mediante uma estrutura política 

democrática brasileira. 

 Depois da institucionalização desses espaços, principalmente após quase 

trinta anos da Constituição Federal, emergiram várias críticas a respeito da eficácia 

dos conselhos de políticas públicas. Isso deve-se ao fato de que após o grande 

auge do momento e das expectativas iniciais, do ponto de vista democrático, a 

virada seria no sentido de se compreender em que medidas esses conselhos 

produzem resultados eficazes. 

 Tanto Lavalle e Vera (2011) quanto Fonseca et al (2012) colocam os 

conselhos num enquadramento de buzzword, palavra do inglês que refere-se ao 

uso de uma tendência mais retórica do que de aplicação prática. Isso pode ser 

explicado pelos motivos problematizado por Cohn (2011): 

 

O que é apontado como uma crescente “despolitização” da sociedade 
frente às políticas públicas, tendo como contrapartida – não em uma 
relação de causa e efeito imediata, obviamente – uma crescente 

                                                 
11O termo Performance do inglês quer dizer Desempenho. Assim, as duas palavras serão utilizadas, com 

prioridade ao termo em português.  
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tecnificação das políticas públicas, em detrimento da sua dimensão social 
e política no processo de tomada de decisões (COHN, 2011, p. 8) 

  

 Da mesma forma, Fonseca et al. (2010) movem o centro luminoso para as 

relações técnicas e políticas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

buscando compreender como se dão os liames da participação face à 

implementação de políticas públicas, e postulam que:  

 

O foco nas atribuições técnicas e burocráticas nos conselhos gestores 
impede que os mesmos possam agir na definição estratégica de rumos 
das políticas públicas. O papel assumido pela linguagem e conhecimentos 
especializados neste contexto é de reforçar as atribuições técnico-
burocráticas, por manter em pauta questões setoriais demasiado 
específicas e, por vezes, pontuais (FONSECA et al., 2010. p. 186) 

 

 Embora estejam envolvidos por um distanciamento de sua finalidade, Lavalle 

(2011) chama atenção para o fato de que quando a participação é 

institucionalizada, o processo participativo e, de certa forma, a luta da sociedade 

por espaço dentro do Estado se estabilizam, gerando consequências para o 

processo agora “pós-participativo”. Tais inquietações são agrupadas pelo 

pesquisador em quatro frentes. 

 Em primeiro lugar, coloca-se que esses arranjos institucionais operariam em 

uma dimensão extraparlamentar, haja vista que essas instituições passam a ter em 

sua composição, de modo regulamentado por meio de processos de escolha, 

organizações civis e atores coletivos, com reconhecimento de função de 

representantes da sociedade civil. Ou seja, os elementos da representação são 

chamados novamente ao debate, mas o que se teoriza neste processo é que, a 

finalidade dentro da estrutura estatal desses espaços se paraleliza ao arranjo do 

poder legislativo à medida que a participação passa a possuir os mesmos 

elementos “burocráticos” do outro poder, de modo que a representatividade no 

processo decisório do Poder Executivo não seja efetivada. Abers e Keck (2008) 

apontam que: 

 

Embora boa parte da literatura brasileira sobre os conselhos gestores os 
veja como novas arenas deliberativas que encorajariam a expansão da 
participação direta dos cidadãos no processo de decisão pública, a 
estrutura organizacional dos conselhos contraria essa visão (ABERS; 
KECK, 2008, p. 100). 
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 Desse modo, percebe-se que ainda que se configure como uma instituição, 

do ponto de vista formal, enquanto boa parte da literatura e dos estudos sustentam 

que essas instituições reforcem a potencial deliberativo, há ainda várias nuances 

do ponto de vista organizacional, principalmente no que concerne ao processo de 

escolha daqueles que irão compor os conselhos que não seguem os padrões 

normativos da deliberação, como por exemplo: 

 

De um lado, os participantes não-estatais são indivíduos escolhidos por 
organizações que, por sua vez, foram escolhidas por outras organizações. 
Do outro lado, cerca de metade dos assentos são ocupados por 
funcionários públicos, indicados para “representar” a posição dos órgãos 
estatais envolvidos (ABERS; KECK, 2008, p. 100). 

 
  

 Segundamente, pode ser verificado que uma vez que esses espaços foram 

aquisições das reivindicações sociais e onde defrontam Estado e Sociedade não 

possibilitaria a compreensão das instituições representativas formais (partidos 

políticos e governos), no processo de institucionalização desses arranjos. De modo 

que a estabilização, do ponto de vista institucional, reduziria as garantias quanto ao 

seu alcance.   

 O terceiro elemento consiste no fato de que esses espaços foram se 

institucionalizando com o tempo, não sendo de fato acabados e que essa 

construção, ao longo do tempo, exigiu dos atores envolvidos e até por parte da 

estrutura do Estado houve um processo de definição de rotinas, de procedimentos 

que mantivessem essas entidades em funcionamento, inclusive de 

formação/qualificação de profissionais para essa participação 

 O quarto item descrito consiste na preocupação a respeito da performance 

desses espaços no que concerne as políticas públicas que:  

 

quando considerado o grau de institucionalização e capilaridade territorial 
dos arranjos participativos, bem como o fato de a participação ser uma 
feição institucional do Estado no Brasil, o diagnóstico sistemático acerca 
dos efeitos reais desses arranjos sobre as políticas públicas ou sobre sua 
performance coloca-se como uma questão relevante para a tomada de 
decisões, para além de análises normativamente orientadas a respeito de 
quão efetivamente participativa é a participação – foco tradicional da 
literatura preocupada com avaliação nos estudos sobre espaços 
participativos (LAVALLE, 2011, p. 25). 
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 Assim, a preocupação com a relação de causa-efeito entre participação-

políticas públicas ainda não está sanada academicamente, proporcionando uma 

“virada analítica” a respeito desse fenômeno político. Doravante, nova perspectiva 

é empregada, denotando um esgotamento da teoria clássica na referência cientifica 

dos estudos sobre conselhos. 

Por sua vez, Luchmann (2008) problematiza a legitimidade da participação 

social por meio da representação. Para ela, as diferenças e as nuances dentro da 

própria sociedade civil, os conflitos e as contradições são mascarados, uma vez 

que os critérios de escolha das entidades podem acabar pelos privilégios da 

escolha de determinados grupos ou setores da sociedade que atuam dentro da 

política pública da qual gerenciam, na sua composição.  

 Dos quatro abordados, daremos ênfase ao item terceiro que consiste na 

institucionalização do ponto de vista formal. Este refere-se ao estabelecimento de 

rotinas administrativas que possibilitam que as decisões dos Conselhos tenham 

algum tipo de resultado para além da criação de uma decisão mais formal e que 

não se torne apenas um documento de arquivo. Isso se torna relevante pois há 

críticas dos Conselhos de Políticas Públicas a respeito de sua eficácia no processo 

administrativo das políticas. Assim, nossa proposição é de uma comunhão entre o 

debate produzido do ponto de vista democrático e da literatura de políticas públicas. 

 O controle social preconizado pelos Conselhos dialoga com o papel definido 

por Howlett et al. (2013) do público (alvo) das políticas públicas. Esse autor destaca 

que em Estados democráticos, na condição de eleitores, a população tenha as 

condições de influenciar as tomadas de decisão que irão nortear as políticas 

públicas, principalmente na avaliação. 

 Nessa mesma esteira, um estudo publicado pela Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República em celebração dos vinte anos do Estatuto 

da Criança e do Adolescente aponta que, a partir de estudos acadêmicos realizados 

entre o período de 1992 – 2009 ainda há uma grande dificuldade de efetivação dos 

conselhos enquanto espaços de formulação e deliberação das políticas para a 

infância e que estes ainda tem mantido uma ação mais administrativa. “Dessa 

forma, tais conselhos não se efetivaram plenamente como um espaço de 

democracia participativa, uma vez que, muitas vezes limitam-se a burocracia, a 
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apurar denúncias, a fazer projetos, relatórios e visitas esporádicas” (NATALI apud 

CISNE, 2010, p. 41). Tal problematização coloca em dúvida a participação, mas 

não sua implicação do ponto de vista da política ao qual o conselho se vincula.  

Além das funções do ponto de vista administrativo/burocrático, Cunha 

(2007), ao observar a influência do Poder Executivo sobre a agenda e as decisões 

desses conselhos, observou que estes apenas referendaram ações ou decisões já 

tomadas pelo Executivo. Fuks e Perissinotto (2007), chegaram à mesma conclusão 

ao observar os conselhos gestores de Curitiba. 

Abers e Keck (2008) apontam que até o ano de 1999 foram criados mais de 

39 mil Conselhos de todas as características nos três níveis de governo. Cohn e 

Bujdoso (2015), por sua vez, evidencia a necessidade de se avaliar, considerando 

o elevado número de conselhos que foram instituídos nos últimos 30 anos, seu o 

potencial em se estabelecer institucionalmente na condição normativa para os 

quais estes foram pensados. Para as autoras:  

 

Questionar o potencial de sua natureza efetivamente democrática, quer 
do ponto de vista da sua representação, quer do ponto de vista da sua 
capacidade de ser um fórum efetivo de negociação de conflitos de 
interesses e de capacidade de se chegar a decisões que representem algo 
que vá além da negociação da somatória de interesses particulares dos 
segmentos ali representados; isso quando não se transformam em meros 
rituais de decisão burocrático-administrativa dos gestores de plantão 
(COHN E BUJDOSO, 2015, p. 8). 
 
 

 Essas distorções entre aquilo que se esperava entre os conselhos e os 

limites em sua implementação, foram verificadas na pesquisa desenvolvida por 

Fonseca (2013). O pesquisador analisou as deliberações do CEDCA/PR nas 

políticas públicas para a Infância e Adolescência no estado do Paraná. O relatório 

aponta os seguintes dados: 

 

O conteúdo das deliberações e resoluções nos fornecem informações que 
apontam para uma atuação do CEDCA/PR muito mais técnica, burocrática 
e administrativa, do que propriamente a função central de elaborar 
políticas públicas de atendimento às crianças e adolescentes. As tarefas 
técnicas, administrativas e burocráticas preenchem 80% (oitenta por 
cento) da agenda de trabalho do CEDCA/PR e, por derradeiro, acabam 
comprometendo o principal foco de atuação desse importante arranjo 
institucional democrático, que é a construção de políticas públicas sociais 
para crianças e adolescentes (FONSECA, 2013, p. 93). 
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Os resultados mostram que, no âmbito desta entidade especifica, grande 

parte do processo não está sendo preenchido com sua finalidade principal, a qual 

vai muito além do ponto de vista da implementação de uma política pública. É 

preciso também incluir o controle dos processos, conforme estabelece o artigo 88 

do ECA. Nessa esteira, Cunha (2009) concorda que as decisões tomadas pelos 

conselhos são muito mais administrativas. 

 

Em relação às decisões, alguns estudos identificaram uma baixa 
capacidade propositiva dos conselhos e consideram que a maioria das 
decisões que são tomadas por eles é de âmbito restrito e pontual, 
prevalecendo a racionalidade técnico-administrativa nos processos 
decisórios em detrimento de uma racionalidade coletiva. Além disso, 
ocorrem muitos casos em que há pouca divulgação das ações e decisões 
dos conselhos para o conjunto da sociedade, inclusive com a não 
transformação dessas decisões em resoluções (CUNHA, 2009, p.137) 

 

Embora as decisões tomadas sejam mais do ponto de vista da regulação de 

seu funcionamento interno, os Conselhos são tidos como “órgãos colegiados” que 

não detém a mesma função da burocracia tradicional ou de nível de rua, o que os 

tornaria os verdadeiros responsáveis pela implementação da política. A contradição 

está no fato de eles existirem dentro de uma estrutura estatal com uma finalidade 

específica de gerenciar uma ação inerente ao poder executivo por atos 

administrativos específicos da administração pública. 

Weber previu que instituições colegiadas que buscavam a interação da 

sociedade com o estado, e que teriam como finalidade controlar a burocracia, 

estariam propensas a também se tornarem burocratizadas, como assevera Cunha 

(2009): 

 

As formas colegiadas, um espaço de interação entre burocracia e 
interesses organizados da sociedade, a primeira com a intenção de obter 
apoio social para suas decisões, os segundos visando a influenciar essas 
decisões. No entanto, era cético quanto à extensão dos efeitos desses 
colegiados, por entender que também eles sucumbiriam ao processo de 
burocratização (CUNHA, 2009, p. 104). 
 

 Há que se fazer uma distinção das burocracias weberianas das burocracias 

recentes. À época da Alemanha, tinha-se a percepção de que a burocracia tinha 

uma função de implementar inopinadamente as decisões políticas tomadas pelos 
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políticos. Os mecanismos de atuação estritamente racionais-legais, não permitiria 

que esses agentes estatais tivessem posicionamentos. Tal fato mais tarde foi 

desconstruído por Ralph Miliband (1982) que colocou que não há neutralidade da 

burocracia, haja vista que essa adota seu sentido político na realização dos seus 

atos. 

Nos períodos recentes, a perspectiva da performance institucional passou a 

ocupar agendas de governos, principalmente a partir dos anos 80, com o advento 

da Nova Gestão Pública que, buscou compreender como atores e organizações 

gerenciam as políticas que lhes são de competência (LEWIS, 2015). Isso vai de 

acordo com o que percebeu Peters e Pierre (2010) ao colocar que os servidores 

civis que impõem a burocracia são cruciais, haja vista a dificuldade de separação 

da função política da administrativa por parte dos políticos.  

Esses autores estabelecem uma teoria de politização do serviço público, que 

implica na implica na “substituição do critério político por um critério baseado no 

mérito de seleção, retenção, promoção, compensação e disciplina dos membros do 

serviço público”12 (PETERS e PIERRE, 2010, p. 02) que poderia ser aplicável de 

maneira estrita aos funcionários que compõem os serviços ofertados para a 

população. No entanto, esses autores apresentam uma serie de nuances que são 

percebidas nas relações entre os políticos e as instituições que entregam serviços 

públicos que podem atingir qualquer campo da administração pública.  

Outra configuração são as burocracias de nível de rua, colocadas por Lipsky 

(HILL & HUPE, 2007). São profissionais que são vinculados diretamente à 

implementação da política, com a função de operacionalização. São profissionais 

com caraterísticas técnicas, contratados e vinculados ao Estado. Não seria 

diretamente o ambiente de atuação dos conselhos, embora o desenho da política, 

as condições políticas e as suas competências institucionais sejam determinantes 

para que os Conselhos se tornem uma burocracia, como nos exemplos observados. 

 A despeito dessa constatação, os resultados de Jardim (2010) no âmbito da 

política pública de saúde no Estado de Minas Gerais quanto ao desempenho dos 

Conselhos Estadual e Municipal de Belo Horizonte chamou atenção para a seguinte 

realidade: 

                                                 
12 Tradução nossa. 
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Agregando os dados, podemos observar, que o principal tema das 
resoluções do CES-MG é o controle (41%), seguido das questões sobre 
Gestão (35,9%). Em menor porcentagem, temos os temas sobre 
Organização Interna e Coordenação entre os níveis. No CMS-BH, o 
principal tema é o controle, que corresponde a um pouco mais de 50% das 
resoluções, depois temos resoluções sobre Gestão, seguido de 
Organização Interna, Coordenação entre os níveis e Outros, que nesse 
caso, referem-se a Convites, Informes e Manifestações (JARDIM, 2010, 
p. 149). 

  
 Em uma perspectiva comparada, podemos inferir que temos dados que 

apontam que, em alguns conselhos, quando as funções mais administrativas (ou 

de organização interna) ou formais dos conselhos são predominantes, havendo 

influência do Poder Executivo sobre sua atuação. Enquanto que em outra situação 

vemos um conselho que tem maior grau de implicação às etapas do ciclo político 

da política pública a qual se vincula.  

 No processo de implementação de políticas públicas, ao se voltar o olhar 

para os atores com a responsabilidade de efetivar uma política pública, a 

performance “é vista como a aquisição do que é possível dentro de um ambiente 

particular de implementação, considerando os atores, os interesses, os poderes de 

barganha e os conflitos de valores envolvidos” (LOTTA, 2010, p. 33). Tal ação é um 

processo dentro das políticas públicas que afetam a “natureza dos resultados e 

influenciam as características estruturais das instituições” (LOTTA, 2010, p. 42) 

 Desse modo, vemos que as perspectivas teóricas que envolvem os 

Conselhos detêm nuances, assim como as lentes analíticas voltadas para a 

compreensão desta Instituição. Por esta pesquisa ter sua perspectiva voltada para 

a compreensão dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, o capitulo 

que sucederá, irá abordar as variáveis definidas nessa pesquisa, especialmente do 

ponto de vista das políticas públicas para a infância e adolescência, que são pano 

de fundo para a sua atuação. 
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CAPÍTULO II – Contextualizando as políticas públicas 

 

 Analisar os Conselhos enquanto instituição pela perspectiva da teoria 

política democrática e ao fazer uma digressão sobre as pesquisas que já foram 

elaboradas no âmbito da academia nos leva a um impasse que sustenta a 

problematização desta pesquisa: Se por um lado os conselhos se demonstram mais 

democráticos na perspectiva da participação, garantindo que diferentes atores 

adentrem o cenário político brasileiro, por outro, isso é suficiente para que a sua 

finalidade inicial de controlar e formular políticas públicas para crianças e 

adolescentes seja realizado? 

Assim, este capítulo se estrutura em quatro etapas. Primeiramente, 

abordaremos o ciclo de políticas públicas tendo como perspectiva as políticas para 

a infância e adolescência e todos os seus processos do ciclo político administrativo 

e, em um segundo momento, do ponto de vista histórico, serão abordas as políticas 

menoristas. 

 Na terceira etapa, apontaremos a estrutura da política para a infância e 

adolescência no contexto da atual legislação que define a política pública. Assim 

sendo, apontaremos quais são as principais áreas de abrangência, responsáveis 

pela sua implementação, seu processo de monitoramento e avaliação. 

 Por fim, vinculado aos processos anteriores, abordaremos qual é o campo 

de atuação especificamente dos Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente no âmbito da administração pública na implementação das políticas 

atreladas ao ECA, discutindo alguns dilemas do ponto de vista de suas 

competências e desempenhos no processo. 

 Esperamos com o desfecho dos dois capítulos, termos apresentado ao leitor 

nosso alicerce para a pesquisa propriamente dita, desenrolando no terceiro capitulo 

a análise dos nossos dois Conselhos de Direitos selecionados. 
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2.1 – Policy making e implementação enquanto campos científicos. 

  

 O debate acerca dos estudos de políticas públicas é iniciado com uma 

mediação de Howlett et al. (2013) que nos explica que a democracia e o capitalismo 

são as metainstituições onde são desenvolvidas as políticas públicas. Esse campo 

de estudo foi iniciado nos Estados Unidos, na década de 1930. Naquela época, as 

pesquisas dessa área tinham maior preocupação com o controle dos gastos 

públicos, muito mais do que nas ações propriamente ditas dos Estados e do 

governo, devido ao crash da bolsa de 1929, que lesionou economicamente países 

do mundo inteiro, principalmente os Estados Unidos e os países da Europa.  

Falar em políticas públicas implica falar em planejamento, aos quais são 

incorporados estudos e pesquisas cientificas embasando as decisões que os 

governos tomam. Jenkins apud Howlett et al. (2013) endossam essa perspectiva 

com a seguinte definição de políticas públicas: 

 

conjunto de decisões inter-relacionadas, tomadas por um ator ou grupo de 
atores políticos, e que dizem respeito à seleção de objetivos e dos meios 
necessários para alcançá-los, dentro de uma situação específica em que 
o alvo dessas decisões estaria, em princípio, ao alcance desses atores  
(HOWLETT et al., 2013, p.08). 
 

Associar ciência ao modo de fazer dos governos é um processo chamado 

de policy analysis, concernente à empiria e à prática política. Para compreender 

sua configuração, é fundamental compreender categorias analíticas, como a 

diferenciação entre os termos polity (o sistema político), policy (conteúdos da 

política) e politics (processo político), bem como dos conceitos policy network (rede 

de políticas públicas), policy arena (processos de conflito e consenso políticos), e 

policy cycle (ciclo de políticas públicas).  

O conceito de policy-making diz respeito ao processo de edificação de 

políticas públicas propriamente dita. Essas dimensões são independentes entre si, 

embora, em nível prático, caminhem entrelaçadas (FREY, 2000). 

A construção de uma política pública (policy making) ocorre por meio de um 

ciclo, que nos estudos empreendidos por Frey (2000) e Howlett et al. (2013) 
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envolvem cinco etapas13: entrada na agenda pública (agenda-setting) – na qual um 

problema é definido como prioridade de ação dos governos; tomada de decisão – 

etapa na qual dentro de um universo de opções, uma escolha é feita pelo 

formulador da política;  formulação de política – que se trata do planejamento da 

ação a ser elaborada visando atender a pauta constituída na agenda; 

implementação – quando a ação é positivada no processo político e passa a ser 

operacionalizada; e, finalmente, avaliação da política pública – que consiste na 

mensuração de impactos que tal política pública exerceu sobre a questão a que se 

buscou respostas. 

Podemos considerar que a entrada da criança e do adolescente na agenda 

pública brasileira vem ocorrendo desde o século XVIII quando diversas políticas 

voltadas para essa população ocuparam lugar. Nem sempre as políticas para 

crianças e adolescentes tiveram um foco universalizador, como veremos nas 

seções subsequentes, e tiveram um desenho que acompanhou a cultura política do 

seu momento histórico. Com a Constituição Federal de 1988, a política para a 

criança e o adolescente tomou um outro direcionamento, consumada no ECA, com 

a conformação da política em vigência.  

A formulação da política atual para a criança e o adolescente teve no seu 

desenho a influência dos acordos internacionais firmados pelo país, e a perspectiva 

da proteção de crianças e adolescentes foi influenciada por acordos internacionais 

assinados pelo Brasil14, principalmente a Convenção sobre os Direitos da Criança 

e do Adolescente, da ONU. Ademais, a assinatura desses acordos influenciou a 

ênfase da criança na agenda pública brasileira juntamente com a mobilização 

promovida pelos movimentos sociais em prol dessa população.  

                                                 
13Esses cinco ciclos podem ser desdobrados em sete como Lasswell (apud HOWLETT et al., 2013) 
organizou, sendo 1- informação; 2-promoção; 3- prescrição; 4-invocação; 5-aplicação; 6-término e 
7- avaliação, do ponto de vista de  Bardach (2009) estabelece-se um ciclo de oito passos para “uma 
maior efetividade na resolução de problemas” (eightfold path) descritos como: 1 – Definição  do 
problema; 2 – busca por evidencias; 3 – construir as alternativas; 4 - selecionar os critérios; 5 – 
projeção de consequências/resultados; 6 – Confronto de trade-offs; 7 - Decisão; 8 - Conte sua 
história. Para esse autor, a policy analysis se configura muito mais como arte do que ciência e aponta 
que esses oito passos não necessariamente precisam ser construídos na mesma ordem.  
14O Brasil assinou uma gama de acordos internacionais que velam pela proteção à criança e ao  
adolescente, quais sejam: Diretrizes das Nações Unidades para a Prevenção da Delinquência 
Juvenil – Diretrizes de Riad; Regras Mínimas das Nações Unidas Para Proteção do Jovens Privados 
de Liberdade; Regras Mínimas das Nações Unidas para a administração da Justiça e da Juventude 
– Regras Mínimas de Beijing;  
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A tomada de decisão, como uma ação exclusivamente política, pode 

segundo Howlett et al. (2013) produzir decisões no âmbito das políticas de dois 

tipos: positivas, que são aquelas que, depois de implementadas geram mudanças 

no status quo, ou negativas, quando o governo manifesta o interesse de não inovar 

na solução dos problemas públicos. A virada dos códigos de menores para o 

sistema de proteção trazido pelo ECA é uma conformação de que houve uma 

tomada de decisão do tipo positiva nas políticas para a criança e o adolescente.  

A implementação, por sua vez, é a etapa que a política já formulada sai do 

papel e passa para a prática. Por isso, depende de uma série de responsáveis 

administrativos (servidores/burocracias e atores não governamentais) para 

participar desse processo. Essa será considerada como etapa central nesta 

pesquisa, será direcionada para compreender como está ocorrendo a 

implementação do ECA por parte dos Conselhos, no que diz respeito às suas 

atribuições.  

Também implica, segundo Howlett et al. (2013) na alocação de recursos, 

designação de pessoas e desenvolvimento de regras de procedimento, além de 

depender de funcionários administrativos e servidores para gerenciar ações, não 

estritamente governamentais, pois podem ser incluídos atores não governamentais 

compondo o subsistema.   

Ainda, este autor coloca que os dilemas de implementação foram ignorados 

pelos estudiosos, porque pressupunham que a decisão uma vez elaborada na 

legislação, essa seria levada a cabo pelos servidores do Estado.  

Assim, as teorias de implementação são divididas em duas tipologias 

(HOWLETT et al., 2013; SABATIER, 1986) sendo o modelo top-down, e o modelo 

bottom-up. O primeiro modelo está atento a uma decisão promovida por chefes de 

estado, ou seja, por uma pelos formuladores da legislação e a implementação, 

neste caso se atende aos objetivos mais genéricos da política. 

Por sua vez, a segunda tipologia atenta-se ao grupo dos operadores de 

balcão (ou burocracia de nível de rua), que ocupam o outro lado do sistema político. 

Lipsky (2010) observa que as burocracias de nível de rua (Street level bureaucracy) 

tem a função de efetuar a implementação da política normatizada. Observou que 

esses atores possuem perspectivas, culturas e entendimentos próprios, que são 
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impressos nas suas ações e decisões. Essa cultura vai definindo aspectos e 

modelando a implementação. Consequentemente, esses atores possuem uma 

discricionariedade em seus atos, o que lhes fornece liberdade de atuação. (HILL; 

HUPE, 2007)  

Hill e Hupe (2007) ainda colocam que os burocratas de nível de rua 

desempenham suas funções na implementação da política colocando seus 

aspectos profissionais (quer seja da sua formação acadêmica, quer seja do 

cargo/função que ocupam). É essa racionalidade que conduz a forma da 

implementação das políticas públicas, ou seja, ela dá-se por meio da interação com 

os usuários dos serviços que oferecem, esses detêm uma “função pública” (public 

officials). 

Nielsen (2015) coloca que a literatura de ciência de implementação encontra 

um escopo em três “desejos” (aims) que estruturam um arcabouço teórico desse 

campo: “(1) 1 – descrever e/ou guiar o processo de tradução da pesquisa em 

prática; 2 – compreender e/ou explicar o que influencia a implementação de 

resultados; e 3 – avaliar a implementação15” (p. 01), como as decisões dos 

conselhos apontam para a implementação das políticas públicas do ECA e também 

nos subsidiarão para compreender como essas instituições têm influenciado essa 

etapa nos âmbitos locais.  

Outrossim, essa implementação também possui estilos (HOWLETT et al.; 

2013) que influenciam o sucesso da implementação. Esses estilos são definidos 

pela capacidade de enfrentamento do ambiente político de Estado, que podem ser 

tipificadas em simples, complexa, alta ou baixa restrição. Essas restrições de 

estado dizem respeito a uso de recursos que possam promover as mudanças 

necessárias e pelas ferramentas disponíveis para a “tratabilidade” e pela 

capacidade de enfrentamento do ambiente político. 

No contexto de Estados Democráticos de Direitos, os direitos humanos, 

sociais e políticos são a referência para positivação de políticas públicas, em 

especial aquelas dirigidas para populações específicas e como tais devem balizar 

as ações estatais. A perspectiva do direito deve conformar todas as fases do ciclo 

de políticas públicas, como aponta Bucci (2001): 

                                                 
15Tradução nossa. 
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Em outras palavras, a exigibilidade de um direito aparece nas várias fases 
da organização temporal da política pública, desde o estabelecimento da 
agenda, a formulação de alternativas, a decisão, a implementação da 
política, a execução, até a fase final, da avaliação (BUCCI, 2001, p. 12) 

 
Se empreender políticas públicas se relaciona com efetivação de direitos, 

inevitavelmente, o processo de tomada de decisões implica em disputas de 

interesses. Nesse diapasão, é importante destacar que atores (indivíduos, grupos 

específicos ou instituições) influenciam os conteúdos e os fluxos e influxos da 

policy-making, à medida em que “interagem com o objetivo de determinar o 

conteúdo e o processo da policy-making” (HOWLETT et al, 2013, p.04). 

A política para a proteção da infância e adolescência tem por função fornecer 

respostas a necessidades básicas e imediatas da população que são protegidas 

por meio de direitos sociais, assim como como saúde, educação e assistência 

social. Bucci (2001), versa que “pode-se partir de uma definição provisória de 

políticas públicas como programas de ação governamental voltados a 

concretização de direitos” (p.13). Portanto, os direitos e as necessidades sociais 

quem determinam as políticas públicas e não as formas como elas se desenvolvem, 

seus procedimentos e ciclos, como assevera a maior parte da teoria (HOWLETT et 

al., 2013; SOUZA, 2006; BARDACH, 2009), ou seja, para que sejam constituídos 

os direitos para crianças e adolescentes que irão direcionar as políticas públicas 

voltadas a esse público.  

Revisitando a história das políticas para crianças e adolescentes, nem 

sempre a motivação das políticas foi a proteção, sendo essa população por vezes 

não tratada como uma população com demandas peculiares, mas como objeto da 

intervenção dos adultos. Como colocam Kraft e Furlong:  

 

Políticas públicas não são construídas num vácuo. São afetadas pelas 
condições sociais, econômicas, prevalecendo os valores políticos e o 
humor público em qualquer período dado, a estrutura do governo, e as 
normas e culturas nacionais e locais, entre outras variáveis.  Tomadas 
conjuntamente, esse ambiente determina quais problemas se tornam 
proeminentes, quais alternativas políticas recebem séria consideração, e 
quais ações são vistas como econômica e politicamente factíveis. (KRAFT; 
FURLONG, 2010, p. 10)16  

 
Por isso, é mister compreender como se deram na história do país. Como se 

                                                 
16 Tradução nossa. 
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deu a construção das políticas de proteção a criança e ao adolescente, como elas 

foram implementadas, quais foram seus principais atores e processos políticos. 

Para esse fim, faremos uma incursão pela trajetória das políticas públicas voltadas 

à criança e ao adolescente no Brasil, visando compreender como ela se configurou 

desde o século XX. 

  

2.2 – Políticas para a infância no Brasil em retrospectiva: as políticas 
menoristas 

 

O período compreendido como infância é uma etapa do desenvolvimento 

humano abordado por diferentes áreas do conhecimento, como psicologia e a 

educação/pedagogia, com estudos centrados no desenvolvimento mental e na 

formação educativa/cultural humana. A medicina também é uma área do 

conhecimento que investigou essa fase sob o prisma dos elementos biológicos 

(puericultura). Por isso, é importante fazer uma breve comparação do tratamento 

social que acarretou no conceito de infância, que foram empregadas para a 

concepção de políticas públicas para esse grupo no país. 

Os conceitos de criança e adolescente na história do Brasil guardam relação 

com a cultura e os momentos históricos e foram absorvidos pela esfera pública no 

sentido normativo e isso corroborou para a construção de políticas públicas que 

sofriam modificações de acordo com os momentos históricos. Por isso, analisar 

esse percurso requer um olhar também sociológico, buscando-se compreender 

como se davam as relações sociais e políticas nos diferentes períodos em que os 

paradigmas foram instituídos. 

As ações públicas do século XVI até o século XIX eram portadoras de um 

caráter paternalista e caritativo, desvinculadas de normativa legal que definisse 

uma ação especifica estatal, explicado pelo fato do Brasil Colônia ser submetido à 

estrutura jurídico-administrativa da metrópole Portuguesa. Remonta à essa época 

a chamada Roda dos Expostos17, em que crianças eram entregues (expostos) para 

                                                 
17 A roda dos Expostos era um mecanismo que existia nas instituições que recebiam crianças e que 
tinha forma de tambor embutido em uma parede, de forma que não se pudesse identificar a pessoa 
que estava entregando a criança. Esse mecanismo era comum em vários países da Europa no 
século XVI e foi trazido ao Brasil.  
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entidades de caridades para posteriormente serem assistidas por outras famílias. 

É desse período a criação das Santas Casas de Misericórdia, entidades públicas já 

existentes em Portugal com a finalidade de tratamento de inválidos, enfermos e que 

fazia o recebimento dessas crianças na situação de expostos.  

Nesse diapasão, observamos que os estudos empreendidos por Rizzini 

(2007) buscou compreender as dinâmicas jurídico-institucionais de atendimento à 

criança e ao adolescente. Ela aponta que as Leis de Proteção à Criança e ao 

Adolescente eram vinculadas aos “projetos de nação” pensados pelas elites 

políticas em exercício do poder. Um dos primeiros projetos desse tipo no país foi 

erigido por influência de teorias científicas europeias, se constituindo em um projeto 

civilizatório associado à ideia de progresso do país. A necessidade de fazer o país 

progredir era incompatibilizado com a existência da escravidão ainda vigente no 

país, representando um retrocesso. Segundo Rizzini (2007, p. 54), “o que 

caracterizava uma nação civilizada era o senso de liberdade e de responsabilidade 

perante a pátria, o que fazia da escravatura um total contrassenso e do Brasil, um 

pais de muitas léguas da civilização”. 

A influência de valores culturais, políticos e filosóficos europeus na 

construção cultural do país, principalmente no século XIX, foram importados por 

elites compostas por médicos, engenheiros e advogados brasileiros formados na 

Europa, oriundos da elite que controlava a política do país. Assim, a visão de classe 

era contida nas ações governamentais estatuídas no Direito do Menor (AMIM, 

2009) e portavam uma clivagem moralista, segregadora e higienista. Rizzini 

caracteriza esse período da seguinte forma: 

 

Através de uma concepção higienista e saneadora da sociedade, buscar-
se-á atuar sobre os focos da doença e da desordem, portanto, sobre o 
universo da pobreza, moralizando-o. A degradação das “classes 
inferiores” é interpretada como um problema de ordem moral e social 
(RIZZINI, 2007, p. 24). 
 

 
Esse ideário de limpeza da pobreza orientou as políticas públicas no Brasil 

do final do século XIX, que tinham no Código de Menores um público alvo muito 

específico e bem definido: “os filhos das famílias empobrecidas, geralmente negros 

e pardos vindos do interior e das periferias” (AMIM apud CUNHA, 2009).  
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A família era a “culpada” pela sua condição de “desajuste”, o que justificava 

intervenção estatal por meio da institucionalização de crianças e adolescentes 

oriundos de classes sociais pobres. No entanto, o ajuste “necessário” dessas 

famílias não demandava seu fortalecimento enquanto ente protetor que precisava 

ser mantido unido, mas no sentido de que a falha da família produziria crianças e 

adolescentes capazes de se tornarem uma ameaça à ordem social e precisava ser 

“tirada de circulação”. Ademais, esse comportamento da normativa jurídica era 

endossada por argumentos de ciências biológicas e da natureza, como a medicina, 

através de estudos da puericultura e da pediatria, que explicavam os 

comportamentos sociais como sendo de natureza biológica. 

Essa percepção que também existia em teorias jurídicas europeias, 

pregavam que essa população merecia uma educação rígida devido a uma suposta 

tendência “inata” à criminalidade. Contraditoriamente, dentro da missão saneadora 

e civilizatória do país, a criança era posicionada como o “futuro da nação”. (RIZZINI, 

2007). 

O que se observa no século XIX, que o poderio das elites composta 

predominantemente por médicos e juristas era tão evidente no direcionamento 

político do país que determinou o nascimento da uma missão higienista. Com isso, 

diversas ações que tinham “caráter cientifico-filantrópica da medicina, não 

pouparam esforços no sentido de educar a população” (RIZZINI, 2007, P. 45). No 

caso, o direito tinha uma missão de controle social, conforme assevera Rizzini 

(2007): 

A esfera jurídica encarregava-se de regulamentar matérias que coagissem 
os indivíduos a respeitarem as normas condizentes com a moral, as quais 
levariam a nação a sua meta civilizatória. Seu discurso era igualmente 
moralizador e fortemente influenciado pela esfera médica. Sua missão era 
tão salvacionista, conservadora e moralista quanto à do médico (p. 45)  
 

Na esteira desses fatos, surge o termo menor, que relaciona a infância de 

classes excluídas à um sentido de carência, abandono e mesmo delinquência. Esse 

termo estava no bojo da moralização da pobreza, e por isso foi empregado nas 

políticas públicas para a criança e adolescência, ao longo do século XX. A 

concepção do termo carrega em si um estigma, fruto de uma relação de 

desigualdade entre classes sociais e que também fundamentava uma relação 

interventiva dos adultos que por serem maiores, não apenas em idade, mas em 
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direitos, fazendo com que crianças fossem submetidas totalmente aos interesses 

desses, não apenas nas relações privadas, nas famílias, mas do âmbito público, 

nas políticas.  

Nesse diapasão civilizatório que se configurava em projeto político do país 

no século XIX, notadamente não se cogitava a promoção social de crianças e 

adolescentes. Somente no século XX foram instituídas normativas que 

fundamentavam as políticas públicas para a infância e adolescência: o 1º Código 

de menores, de 1927; o 2º Código de Menores, de 1979; e o Estatuto da Criança e 

Adolescente, de 1990.  

Cada uma dessas normativas carregam consigo os elementos culturais e 

políticos das respectivas épocas e contextos históricos em que foram elaborados. 

Por isso, é providencial compreender como se deram cada um dos contextos e os 

tratamentos dados pelas políticas públicas respectivas. 

No período republicano (1923) foi instituído o primeiro Juizado de Menores 

da América Latina, tendo Mello Matos sido o primeiro Juiz, ao passo que a primeira 

legislação especifica a respeito de crianças e adolescentes foi promulgada apenas 

em 1927. Essa legislação não se aplicava a todas as crianças e adolescentes, mas 

sim ao “menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tive[sse] 

menos de 18 anos de idade, ser[ia] submettido pela autoridade competente às 

medidas de assistência e proteção contidas neste Codigo” (art. 1º). 

Esse código promovia punição para a chamada “infância desvalida”, visando 

dar novas respostas a limitações institucionais das práticas inerentes às Rodas dos 

Expostos (RIZZINI, 2007), cujo funcionamento foi abolido, transpondo para a 

legislação os princípios culturais subjacentes: “o de preservar o silêncio sobre a 

origem da criança e o de manter o bastardo em sigilo” (SILVA; MOTTI, 2001, p. 24). 

O Juiz de Menor exercia o papel do Estado e provia intervenção familiar por 

meio da suspensão do pátrio poder, removendo da família os filhos que estivessem 

em situação de “vadiagem, libertinagem ou mendicância” (SILVA; MOTTI, 2001, pg. 

38). Nesses casos, não eram disponibilizadas condições para que a família se 

mantivesse e a intervenção era feita visando a institucionalização de crianças e 

adolescentes, por meio de internamento em hospitais, asilos ou instituições de 

educação ou reformas (SILVA; MOTTI, 2001). 
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Também estava no bojo desse código a falta de processo judicial para 

crianças e adolescentes que cometessem infrações ao Código Penal, em que a 

decisão judicial normalmente recaísse sobre a conduta moral dos sujeitos de 14 a 

18 anos. Não existia um tratamento jurídico claro, de modo que adolescentes com 

menos de 14 anos poderiam ser internados em instituições públicas. Os maiores 

de 16 e menores de 18 poderiam vir a ser internados em estabelecimento especial, 

dependendo da gravidade do ato. 

Do ponto de vista das instituições, no contexto do Estado Novo, em 1941 foi 

criado o Serviço de Assistência a Menores (SAM), primeira instituição oficialmente 

dedicada ao atendimento de crianças e adolescentes, que tinha por objetivo realizar 

a internação de crianças e adolescentes em situação irregular promovendo a 

educação desses indivíduos. Com o golpe militar, além da suspensão das práticas 

democráticas que o país sofreu, as mudanças empregadas por esse regime 

afetaram também o SAM, a qual foi transformada pelos militares na Fundação 

Nacional do Bem-Estar do Menor - FUNABEM. 

Essa Fundação, que funcionava no âmbito dos Estados, por meio das 

FEBEMs e guardava forte relação com a segurança nacional da política da época, 

tinha como objetivo cumprir o Plano Nacional do Bem-Estar do Menor - PNBEM. As 

FEBEMS, segundo Silva e Motti: 

 

Mantinham um conjunto de instituições de recepção, triagem e 
internamento, com combinação do estatal com o privado e com uma 
racionalidade tecnocrática que separava os carenciados dos considerados 
de conduta anti-social. (…) As unidades de internamento eram 
verdadeiras penitenciárias para menores e viam as crianças e os 
adolescentes segundo a doutrina da situação irregular, segundo a qual os 
menores são sujeitos de direito quando se encontrarem em estado de 
patologia social, definida legalmente (SILVA; MOTTI, 2001, p. 26) 
 

Ou seja, o ideário das instituições existentes não era vinculado ao 

entendimento de uma necessária proteção de crianças e adolescentes, mas uma 

proteção da sociedade contra esses sujeitos e isso estava também presente na 

lógica institucional e política da FUNABEM. As FEBEMs praticavam uma política 

para criança e adolescente, mas a compreensão da juventude como ameaça e 

perigo social e político impactou diretamente em seu comportamento institucional e 

seu propósito educativo tergiversou, institucionalizando a repressão (SILVA; 
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MOTTI, 2007). Ao longo de todo o período da ditadura militar, as ações da 

FUNABEM se mantiveram executando o projeto político interventor/repressor 

vigente no país.  

Ainda no período militar ocorreu a mudança de legislação sobre o menor no 

país. A Lei 6697/1979 além de manter os preceitos da lei anterior, destacou-se pelo 

objetivo de sanar a situação irregular – aquela em que crianças e adolescentes 

encontravam-se privados de condições de saúde, subsistência, instrução, em 

situação de maus tratos ou em condição de infração. Nesse sentido, destaca-se 

uma divisão entre adolescentes marginalizados e adolescentes integrados. O 

controle da família e do ajuste institucional desses adolescentes em situação de 

marginalidade era ainda de atribuição judicial e também o tratamento aos infratores 

era ainda arbitrário, sendo conferida inclusive a internação cautelar para apuração 

de infrações graves. 

Um dos diferenciais em relação ao código anterior se centrava no tratamento 

à família, a ela agora seria atribuída a total responsabilidade pela condição de 

irregularidade de crianças e adolescentes, por isso havia sobre ela uma autorização 

para forte intervenção e controle por parte do Estado. A preocupação com a família 

no contexto anterior não era tão proeminente.  

Há que se observar também, que não se atribuíam responsabilidades para 

a sociedade, bem como não haviam deveres para o Estado. De maneira geral, 

pode-se dizer que os Códigos de menores tinham um cunho de controle social 

repressor, imbuídas de lógica moral (SILVA; MOTTI, 2007).  

Em síntese, o código de menores de 1927 buscaba a proteção aos menores 

que não tinham família e constituíam uma ameaça a sociedade da época: 

delinquentes e abandonados (SILVA; MOTTI, 2001). O código de menores de 1979, 

por sua vez, deu continuidade ao processo de “limpeza” do código anterior, sem 

muitas alterações positivas no que se refere a garantia de direitos de crianças e 

adolescentes. 

Podemos ainda relacionar essa estruturação de políticas públicas ao modelo 

de Estado Brasileiro que se tinha até a Constituição Federal, cujas diretrizes eram 

mais num sentido paternalista das ações, passando para uma lógica de Estado, 

cujas ações se pautem em atender às demandas dos cidadãos, tal como coloca 
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Bresser Pereira (2010):  

 

Depois da grande crise dos anos 80, na década de 90 está se construindo 
um novo Estado. Esse novo estado resultará de mudanças profundas.(...) 
O objetivo é construir um Estado que responda às necessidades dos 
cidadãos (BRESSER PEREIRA, 2010, p. 36). 
 
 

Nesse contexto, iniciou-se a partir de meados dos anos 70 e 80 as 

mobilizações em prol da mudança do paradigma político do Brasil, em busca pela 

democratização, consubstanciada pela Constituição Federal de 1988. 

 

2.3 - Políticas públicas para Crianças e Adolescentes Pós Constituição de 
1988 – o Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

Enquanto no Brasil, no século XX, a lógica legal predominante era a da 

repressão, fora do país já estavam em andamento outras perspectivas jurídicas. 

Em 1924, a Sociedade das Nações (que viria a se tornar a Organização das Nações 

Unidas - ONU) adotou a Declaração de Genebra (quase a mesma época em que o 

primeiro código higienista adotado pelo Brasil). Com essa declaração, proclamou-

se formalmente a necessidade de se proporcionar à criança uma proteção especial 

(ENOUT, 2005). Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU 

surgiu como marco efetivador de direitos civis, políticos e sociais. A Convenção 

sobre os Direitos da Criança foi adotada pela Assembleia Geral da ONU, e assinada 

por aproximadamente 170 países em 1989. Tal Convenção reconheceu a criança 

como possuidora de direitos e estatuiu a necessidade de sua proteção especial. 

Paralelamente, no Brasil, nas décadas de 1970-80 efervesceram 

mobilizações sociais pela mudança do paradigma político, que repercutiram no 

processo constituinte de 1988 e retomada da democracia. No bojo da mobilização 

social por um modelo Estatal que assegurasse direitos, as movimentações em prol 

de crianças e adolescentes, como o Movimento de Meninos e Meninas de Rua e a 

Pastoral do Menor, encamparam lutas juntamente com demais setores sociais em 

prol de um novo paradigma protetivo, que já vinha sendo consumado exteriormente. 

Com a Constituição Federal de 1988, um novo sistema de proteção social e 

de políticas públicas foi inaugurado no pais.  Esse paradigma de proteção social 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1948
http://pt.wikipedia.org/wiki/Declaração_Universal_dos_Direitos_Humanos
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preveu uma cidadania universalizada. Ademais, as políticas públicas passaram a 

ser implementadas por meio de descentralização político-administrativa, que 

definiu competências e responsabilidades para os entes federal, estaduais e 

municipais.  

Via de regra, a União estabelece as regras gerais a serem aplicadas por 

estados e municipios. Já aos Estados fica a responsabiliadde de prover as ações 

que tenham abrangencia estadual assessorando tecnicamente os municipios, 

enquanto que a execução da política em si é de responsabilidade dos municipios 

no ambito do território. A união e os estados tem a competência primordial de 

promover o financiamento por meio de coparticipação juntamente com os 

municipios. 

A lógica de proteção integral por meio das leis para crianças e adolescentes 

que já ocorria fora do país, também ocupou seu espaço no processo de 

redemocratização nos anos 80, positivado pela Constituição de 1988, que em seu 

artigo 227, acionou a sociedade, a família e o Estado na garantia da cidadania de 

crianças e adolescentes: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (C.F. 1988). 

 

Desta forma, esses reponsáveis foram imbuídos de atribuições centrais na 

concretização dos direitos fundamentais para crianças e adolescentes, sendo 

responsabilizados no caso de não cumprimento dos mesmos. 

Com efeito, em 13 de julho de 1990, foi promulgado o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), fundamentada na doutrina jurídico-normativa da proteção 

integral caracterizada em seu artigo 1º18. Alicerçada em diversos princípios como a 

proteção ao ser humano em formação, com necessidades peculiares a seu 

desenvolvimento físico, social e político (ENOUT, 2005) ela representa uma ruptura 

jurídica com a doutrina da situação irregular (SILVA; MOTTI, 2001) presente nos 

                                                 
18“Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente”. 
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antigos códigos brasileiros.  

Esse divórcio de doutrinas normativas, incitou a institucionalização de um 

novo paradigma social e político, uma vez que essa população é universalmente 

portadora de direitos fundamentais previstos a todos os cidadãos. A nova doutrina 

estipulou a multiplicidade de direitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do 

adolescente, abarcando desde direitos objetivos (operacionalizada por meio de 

políticas sociais básicas de saúde, educação, esporte, cultura, lazer, 

profissionalização) à direitos subjetivos (liberdade, respeito, dignidade de modo a 

assegurar sua integridade moral, física e psíquica). Ao estabelecer a garantia a toda 

essa gama de direitos, o ECA colocou em perspectiva as multidimensões de direitos 

que são basilares ao pleno desenvolvimento de um ser humano. 

A Doutrina da Proteção Integral se sustenta em cinco pilares: a condição 

peculiar da pessoa em desenvolvimento, o respeito ao interesse superior da criança 

e do adolescente, a prioridade absoluta nas políticas públicas e, por fim, a condição 

universalizada de sujeitos de direitos de crianças e adolescentes. Com base nesses 

preceitos, as instituições que formulam e implementam políticas devem ter por base 

suas decisões (WILLUMSEN; SKINEVES, 2005) 

Cabe destacar que toda essa gama de direitos se efetiva por um escopo de 

políticas setoriais, caracterizada como políticas que atendem à população em geral, 

e também crianças e adolescentes. Por sua vez a política específica de direitos de 

crianças e adolescentes se efetiva de forma transversal, ou seja, a sua gestão deve 

perpassar todas as políticas setoriais, dando atenção peculiar a esse grupo social.  

As políticas sociais estruturantes ou básicas, como saúde e educação, 

possuem suas próprias legislações e diretrizes de funcionamento. A saúde pública 

brasileira é estruturada em um Sistema Único de Saúde, conforme Lei 8.080/90. Já 

a Educação é definida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei 

9.394/1996). Ressalta-se que, apesar de serem direitos básicos, saúde e educação 

são políticas públicas que podem ser tanto executadas pelo Estado ou podem ser 

atendidas pelo mercado. No entanto, a Assistência Social garante-as para aqueles 

que precisam de assistência suplementar do Estado para a própria subsistência.  

A política de assistência social brasileira, prevista na Lei Orgânica da 

Assistência Social – Lei 8742/93 - faz parte de um sistema de proteção social que 
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tem caráter suplementar e visa atender aqueles que dela necessitarem. Ela é 

operacionalizada dentro da perspectiva de Sistema Único, tendo as ações básicas 

e de média complexidade sendo executadas no município. Sua lógica é de 

promoção social e de restituição de direitos sociais à populações e grupos 

específicos que demandem ação estatal. 

A assistência social é dividida em duas áreas: proteção social básica e 

proteção social especial. A proteção social básica visa prevenir situações de risco, 

atendendo condições de vulnerabilidades. Por sua vez, a proteção social especial 

atende os casos em que ameaças ou violações de direitos sociais já ocorreram.  

Do ponto de vista da atenção a crianças e adolescentes a atenção básica 

prevê os programas de fortalecimento e vínculos comunitários e programas que 

atendam as crianças para que elas não sejam vítimas da perda do convívio familiar 

seja pela condição da família, seja pela ameaça ou entrada dessa criança no âmbito 

do trabalho infantil.  

Por sua vez, do ponto de vista da profissionalização, o Estatuto estabelece 

que é possível que o adolescente a partir dos 14 anos tenha acesso à 

profissionalização e aos 16 anos ao trabalho na condição de aprendiz, ou seja, 

desenvolvendo atividades em consonância com sua condição de desenvolvimento, 

sendo protegido e amparado, para evitar que haja trabalho infantil. Para sua 

preservação, em 2008, por meio de um Decreto Presidencial, foi estabelecida em 

consonância com as orientações da Organização Internacional do Trabalho a Lista 

TIP, que estabelece as piores formas de trabalho infantil, ou seja, uma relação de 

atividades incompatíveis com as condições físicas, biológicas e psicológicas de 

crianças e adolescentes estarem trabalhando. 

Ainda no que concerne à profissionalização de adolescentes, um 

desdobramento do ECA modifica a Consolidação das Leis Trabalhistas, a Lei 

10.097/2000, também chamada de Lei de Aprendizagem, que impõe as regras para 

a contratação de adolescentes na condição de aprendizes, e tal contratação deve 

prever a aprendizagem profissional por meio de um curso, bem como incentivando 

as empresas para a contratação dessa população em seus quadros funcionais, de 

forma a promover a empregabilidade dessa população.  

A profissionalização por meio da aprendizagem deve permitir que o 
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adolescente tenha asseguradas a permanência na escola, de modo que o 

adolescente não pode trabalhar mais do que 6 horas diárias e a aprendizagem deve 

ser ofertada pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem (Que podem ser os 

serviços do Sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC; 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR ou Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial - SENAI) e, na ausência desses serviços, a aprendizagem 

dos adolescentes pode ser ofertado por uma instituição não governamental. 

À família (como instituição com dever de proteção) poderá ser aplicada 

medida protetiva no intento de se prover as condições necessárias para que a 

criança se desenvolva plenamente (artigo 129, ECA), não sendo mais retirada de 

seu convívio familiar de maneira arbitrária. As relações familiares, quer sejam 

naturais ou adotivas, também foram reguladas. Foram pautados os critérios e 

mecanismos para adoção, colocação em família substituta, com a primazia pelos 

vínculos familiares e comunitários, respeitando sobretudo o interesse da criança e 

do adolescente. As ações que asseguram o direito à convivência familiar e 

comunitária, por não estarem vinculadas a uma política setorial específica, tornou-

se uma política pública específica ainda em condição de um Plano Nacional de 

Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 

Familiar e Comunitária, de responsabilidade de implantação pelos municípios e 

pelos estados. 

A preocupação central do PNCFC é o fortalecimento dos vínculos familiares 

e comunitários que as crianças e adolescentes possuem, na perspectiva de se 

reduzirem e/ou minimizarem os casos de institucionalização dessas crianças em 

decorrência da ruptura desses vínculos. A perspectiva do plano de ação é que, em 

uma atuação em rede, as instituições atuem visando a promoção familiar, 

propiciando a mudança de cultura da antiga legislação. 

A família é a centralidade deste documento. Ela é caracterizada pelo 

contexto relacional de crianças e adolescentes, para além de uma instituição 

funcionalmente estruturada e independente da configuração que ela detenha. A 

família é percebida como um espaço e adota uma caracterização sócio-

antropológica. Em outras palavras, família é “o grupo de pessoas que se unem 

pelos laços consanguíneos, os de aliança e de afinidade” (PNCFC, 2006, p. 27). 
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Dessa forma, o PNCFC que foi uma resolução conjunta do CONANDA e do 

CNAS, traz em seu escopo uma série de diretrizes, metas e ações que promovem 

a família sem condições financeiras de manter seus filhos. O objetivo é fortalecer 

os vínculos familiares e a inserção dessa família na sua comunidade, promovendo 

adoção, família substituta, família acolhedora e a guarda. Esse plano rompe 

totalmente com a perspectiva da legislação anterior no que concerne ao tratamento 

desses vínculos familiares, haja vista que agora, a falta de recursos não é suficiente 

para a destituição do poder familiar, que ocorrerá em caso extremamente 

excepcional. 

Esse plano pensou a convivência familiar e comunitária em todas as 

diretrizes do atendimento, como as situações de rua, de medidas socioeducativas 

e com uma atenção especial às crianças que habitam instituições de acolhimento 

(provisória ou permanentemente) e que tiveram seus vínculos rompidos com sua 

família de origem por qualquer que seja o motivo.  

Nas situações em que crianças ou adolescentes violam direitos ou condutas 

análogas, crimes ou contravenções penais praticadas por esses são tratadas pelo 

ECA como atos infracionais. À criança infratora aplica-se a medida de proteção, 

enquanto que aos adolescentes infratores é prevista a aplicação de medidas 

socioeducativas, e não mais de penas, assegurado o devido processo legal. São 

estabelecidos seis tipos de medidas socioeducativas: advertência; reparação do 

dano que podem ser aplicadas pelo juiz de forma imediata; medidas de meio aberto 

- prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida; e por fim, as 

excepcionais e mais gravosas, que são privativas e restritivas de liberdade - a 

semiliberdade e a internação em estabelecimento educacional. Essas medidas 

socioeducativas aplicadas aos adolescentes devem ter uma conotação 

pedagógica. A operacionalização da política de atendimento socioeducativo foi 

formulada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente em 

2006, por meio da Resolução 119, em que formulou o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo - SINASE, que se tornou Lei em 2012 (Lei 

12.594/2012). 

O SINASE define uma política de atendimento no formato de sistema 

articulado, que garante a operacionalização da execução da medida socioeducativa 
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com integração de outros sistemas de políticas públicas, como o Sistema Único de 

Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, o Sistema Educacional e ainda a 

Segurança Pública. De modo que as medidas em meio aberto têm sua execução 

pelo Sistema Único de Assistência Social sendo o adolescente atendido no âmbito 

do município pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS) por meio do serviço de proteção social à adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços 

à Comunidade (PSC)19 para a sua execução. Já as medidas de semiliberdade e de 

internação são de responsabilidade de execução dos Estados que devem construir 

casas e unidades socioeducativas em consonância com os parâmetros 

arquitetônicos definidos pelo SINASE. 

É fundamental ressaltar que o sentido pedagógico dessa política é de 

articular todas as políticas para atender o adolescente, garantindo o acesso a 

políticas da rede pública. Esse prisma a ideia é realizar a ruptura das instituições 

totais20 anteriormente ligadas ao sistema FEBEM, que primavam pela oferta de 

todos os serviços no interior da instituição. Além disso, deve-se garantir a esse 

adolescente o acompanhamento após o cumprimento da medida socioeducativa. 

O atendimento ao adolescente infrator previsto pelo SINASE traz em seu 

escopo um sentido de uma cidadania invertida, de modo que quando um 

adolescente chega ao ápice de cometer um ato infracional, significa que as medidas 

de proteção, ou os seus direitos básicos não foram garantidos. Assim, esses 

sujeitos que não foram protegidos a tempo, passarão a ser vistos pelo Estado 

mediante a violação de direitos de outrem ou, como problematiza Carvalho (2010), 

cidadãos de terceira classe, que fazem parte da comunidade política apenas 

nominalmente e não se sentem protegidos pela sociedade e pelas leis. Para eles 

apenas o código penal, haja vista que não havia proteção social previamente. 

Ademais, o SINASE determina que haja um atendimento diferenciado aos 

                                                 
19A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais padroniza nacionalmente os serviços 
operacionalizados nos mecanismos de proteção social básica e especial, definindo propósitos das 
ações,  público-alvo, os serviços e resultados esperados, e foi definida pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social por meio da Resolução 109/2009 e coloca que nos municípios onde não existem 
CREAS, que por sua vez só podem funcionar em municípios com mais de 20 mil habitantes, haja 
um serviço de medidas socioeducativas, que consiste em uma equipe multiprofissional que atue no 
município para operacionalizar os serviços de média complexidade em caráter excepcional. 
20 Como coloca Goffmann (ano) definição de instituição total. 
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adolescentes em privação de liberdade no âmbito de sua saúde e educação. 

Operacionaliza-se de forma articulada a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de Internação e 

Internação Provisória – PNAISARI – que garante, por meio da Política de 

atendimento à saúde, que os adolescentes em tal condição acessem todos os 

serviços de saúde, desde a atenção básica até serviços complexos21, prevendo 

práticas de promoção de saúde, prevenção de agravos, ações de assistência e 

reabilitação de saúde e educação permanente. Essa política garante a 

intersetorialidade do atendimento no âmbito da saúde dos adolescentes, 

promovendo a atenção integral da saúde dessa população. 

A Lei Federal 12.594/2012 define que União, Estados e Municípios elaborem 

seus Planos Decenais de Atendimento socioeducativo, nos quais serão 

estabelecidas diretrizes, ações e metas para um período de 10 anos visando a 

implementação do atendimento socioeducativo em consonância com a Lei, 

cabendo aos Conselhos dos respectivos entes federativos a aprovação e o 

monitoramento da implementação das ações, bem como com avaliações periódicas 

do plano.   

O ECA também coloca como ação prioritária para os operadores da política 

de garantias de direitos da criança e do adolescente, a capacitação sistemática dos 

profissionais que atuam na promoção, proteção e defesa como uma estratégia de 

se qualificar o processo de implementação dessas políticas, previstos nos artigos 

70, III, 88, IV e finalmente no Artigo 134, parágrafo único: 

 

Art. 70 - III - a formação continuada e a capacitação dos profissionais de 
saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na 
promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente 
para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à 
identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas 
as formas de violência contra a criança e o adolescente. (...) 
Art. 88 - VIII - especialização e formação continuada dos profissionais 
que trabalham nas diferentes áreas da atenção à primeira infância, 
incluindo os conhecimentos sobre direitos da criança e sobre 
desenvolvimento infantil; (...) 

                                                 
21 Art. 9º - I - o acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento físico e psicossocial; II - a 

saúde sexual e a saúde reprodutiva; III - a saúde bucal; IV - a saúde mental; V - a prevenção ao 
uso de álcool e outras drogas; VI - a prevenção e controle de agravos; VII - a educação em saúde; 
e VIII - os direitos humanos, a promoção da cultura de paz e a prevenção de violências e 
assistência às vítimas. 
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Art. 134 - Parágrafo único.  Constará da lei orçamentária municipal e da 
do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento 
do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos 
conselheiros tutelares. (...) 

 

No primeiro artigo, a legislação versa sobre os profissionais que têm atuação 

em políticas setoriais e que prestam atendimentos à crianças e adolescentes para 

que esses possam estar qualificados para o combate à violência, visando promover 

uma assistência à criança e ao adolescente vítimas de violências e a devida 

responsabilização dos agressores. No segundo caso, a formação é direcionada à 

uma área específica que corresponde ao âmbito da primeira infância. Conforme já 

mencionado anteriormente, a primeira infância se tornou objeto de um plano 

nacional específico.  

Por sua vez, o terceiro aspecto contido no ECA (art. 131 a 140) trata da 

qualificação dos profissionais eleitos para atuação como Conselheiros Tutelares, 

que são escolhidos pela população para compor órgão permanente e autônomo 

que atua em âmbito administrativo para zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente. Os conselhos funcionam no âmbito municipal e é 

composto por 05 conselheiros com um mandato de 04 anos. 

As atribuições dos Conselheiros Tutelares envolvem o atendimento tanto à 

criança e ao adolescente quanto à sua família. Além disso, aplica medidas de 

proteção (tanto para a criança quanto para a família) por meio da requisição de 

serviços públicos e encaminhamentos. É incumbência do Conselho Tutelar a 

articulação com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Também implica a 

assessoria na elaboração da proposta orçamentária do Poder Executivo, de modo 

a garantir a prioridade absoluta dessa população.  

As medidas aplicadas pelo Conselho Tutelar são administrativas, ou seja, 

são aplicadas no âmbito do poder executivo, e se distinguem das medidas judiciais, 

que são tomadas a partir de processos judiciais. Nos artigos 146 a 149 há a clara 

definição das competências do Juiz. 

Desse modo, para que as suas competências sejam cumpridas de acordo 

com o que define o ECA, esses profissionais precisam ter conhecimentos do 

funcionamento das instituições, da estruturação das políticas públicas, das suas 

próprias atribuições e competências, bem como conhecer os direitos da criança e 
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do adolescente de modo a não incorrer em omissão diante dessas garantias. Por 

isso, a qualificação desses profissionais é tão relevante.  

Nesse sentido, podemos até mencionar o processo de institucionalização de 

uma política de formação -“Escola de Conselhos” - no âmbito Federal, no ano de 

2008, por meio da Secretaria de Direitos Humanos. A secretaria visa financiar 

projetos no âmbito das universidades que desejam promover cursos de capacitação 

dos profissionais que atuam tanto no âmbito dos Conselhos de Direitos e dos 

Conselhos Tutelares. Os projetos de formação das Escolas de Conselhos no âmbito 

dos Estados vêm sendo financiadas pelo Fundo Nacional dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, deliberados pelos Editais de Projetos no âmbito do CONANDA. 

Outra característica da política de atendimento à crianças e adolescentes 

contida no ECA, é da primazia por recursos públicos, que pode ser 

operacionalizada pela priorização das políticas para a criança e para o adolescente 

quando da elaboração dos Orçamentos públicos, que se dão quando da elaboração 

dos Planos Plurianuais (PPA), que estabelecem por 4 anos a política e o programa 

de gestão de governantes, além da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes 

Orçamentarias Anuais. 

No Artigo 88 é estabelecida a criação dos fundos de apoio à política para a 

infância nos três níveis. Esses fundos devem ser criados por meio de leis 

municipais, estaduais e federais, e seu funcionamento foi definido por meio da 

Resolução do CONANDA nº 137/2010. A finalidade desses fundos é de custear 

ações de promoção, proteção e defesa para crianças e adolescentes, por meio de 

ações tanto do Estado quanto da sociedade civil. 

O financiamento de projetos ou ações de entidades para execução paralelas 

ao Estado é problematizado por Bresser-Pereira (2010) como ações que estão na 

lógica de reforma estatal que descentraliza a execução de ações que o Estado não 

consegue atender: 

 

Se o estado do século XX procurou proteger os direitos sociais provendo 
diretamente os serviços sociais através da contratação de burocratas 
estatais, o Estado do século XXI deverá garantir esses direitos 
principalmente através da contratação de entidades públicas não-estatais, 
mais competitivas, mais eficientes, e bem mais controladas pela 
sociedade (BRESSER-PEREIRA, 2010, p. 13). 
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Cisne (2012) coloca que a entrada de instituições privadas para a execução 

de ações próprias do Estado se relaciona ao “descompromisso do Estado que 

permite a entrada do setor privado na definição de políticas para o segmento 

infanto-juvenil” (CISNE, 2012, p. 42). Apesar dessa problemática, o Conselho é 

quem decide os projetos e ações a serem implementadas, seguindo as suas 

deliberações. Ademais, as ações financiadas pelo Conselho são alheias àquelas 

exclusivas do estado, como saúde, educação, assistência social. 

Tendo em vista que as políticas para a infância previstas pelo ECA, uma das 

políticas que se desdobram é a de proteção à primeira infância, de 0 a 6 anos de 

idade. A Rede Nacional Primeira Infância, que é uma “articulação nacional de 

organizações da sociedade civil, do governo, do setor privado, de outras redes e 

de organizações multilaterais que atuam na promoção da primeira infância” (RNPI, 

2012, P. 02), por iniciativa própria, elaborou o Plano Nacional para a Primeira 

Infância. O plano se baseia em indicadores sociais22 que revelam que a primeira 

infância deve ter prioridade, pois crianças pequenas tem total dependência da 

proteção de adultos, defende que este período sofre mais ameaças. 

Esse Plano Nacional foi construído com ampla participação social, tem a 

vigência de dez anos e busca ser um fio condutor dos demais planos e políticas 

existentes que promovam a efetivação dos direitos fundamentais de crianças e 

adolescentes.23 Além disso, as metas do plano tornam objetivos alguns direitos 

subjetivos previstos no ECA, tal como o direito de brincar, ao espaço, à cidade e ao 

meio ambiente e, dá atenção especial às diversidades: criança negras, indígenas 

e quilombolas. Outro diferencial é a proteção da criança contra a pressão 

consumista e a proteção ao excesso dos meios de comunicação. 

                                                 
22 O Plano toma por base indicadores de desnutrição, educação infantil, saúde, mortalidade infantil 

entre outros que apontam a situação da infância. 
23 “Ele deve ser entendido como expressão da vontade nacional de cumprir os compromissos 

internacionais assumidos pelo País em documentos como a Convenção dos Direitos da Criança, 
o Plano de Educação de Dacar 2000/2015, os Objetivos do Milênio, a Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, documentos dos quais o Brasil é signatário e com os quais 
está comprometido. Ele se articula, também, com outros Planos e compromissos nacionais: 
Plano Nacional de Educação, Plano Nacional de Saúde, Plano Nacional de Assistência Social, 
Plano Nacional de Cultura, Plano Nacional de Combate à Violência contra a Criança, Plano 
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária etc. e se atualizará e complementará com outros planos que venham a 
ser elaborados” (Plano Nacional de Primeira Infância, 2012, p. 15). 



59 

 

 A estratégia deste plano é que ele seja submetido ao poder legislativo e se 

torne uma Lei Federal, e que sejam elaborados os demais planos decenais, no 

âmbito dos estados e dos municípios, com as respectivas submissões aos seus 

poderes legislativos. Diferentemente da Lei do SINASE que já definiu em LEI que 

esses Planos fossem feitos em um prazo definido. 

Outro aspecto que deve ser observado quanto à especificidade das políticas 

para a infância e adolescência é que o próprio público alvo pode estar alijado desse 

processo, pois não dispõe de capacidade organizativa e potencial de mobilização 

e, por isso, seus interesses são defendidos por adultos, como aponta Silva (2012): 

 

A população infanto-juvenil não possui a capacidade jurídica de agregar 
demandas e constituir suas próprias organizações representativas. 
Portanto dependerá da capacidade de outros segmentos assumirem a 
representação de interesses e a defesa de seus direitos (SILVA, 2012, 
p.157). 

 
Willumsen e Skivenes (2005) problematizam que os policymakers da 

proteção de crianças e adolescentes tomam suas decisões pautadas no “princípio 

do interesse superior de crianças e adolescentes”, podendo ocorrer de maneira 

subjetiva, levando a decisões que nem sempre consideram os reais interesses 

desses sujeitos, visto que esses nem sempre são ouvidos. Dessa forma, as 

instituições podem estabelecer mecanismos para que haja o Protagonismo Juvenil, 

em que as demandas e as percepções de crianças e adolescentes sejam levadas 

em consideração e instituir espaços para que haja a participação dos adolescentes.  

Em suma, percebemos que a política para a infância e adolescência 

estabelecida pelo ECA, desdobra-se em uma série de ações e outros Planos e 

Políticas e, cabem aos Conselhos de Direito formular, deliberar e aprovar ações 

que estão atreladas a esta área.  

 
2.4 – O papel dos Conselhos dos Direitos da Criança na implementação das 

Políticas do ECA 

 

A principal perspectiva que se funda a Criação dos Conselhos de Direitos 

encontra justificativa dentro do processo de reforma do Estado que prevê a 

necessidade de garantir maior eficiência das atividades estatais causadas pelo 
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processo de globalização, ou seja: 

A necessidade de aumentar a eficiência do estado é uma imposição do 
processo de globalização, que acirrou a competição entre os países. Em 
consequência, a administração pública burocrática tornou-se obsoleta e 
as burocracias públicas são levadas cada vez mais a adotar uma 
abordagem gerencial, baseada na descentralização, no controle de 
resultados e não no controle de procedimentos, na competição 
administrada e no controle social direto (BRESSER-PEREIRA, 2010, p. 
11). 
 

Grosso modo, podemos caracterizar o controle social descrito por uma 

participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão que os 

representantes do povo realizam em democracias, especialmente as 

representativas. Kraft e Furlong (2010) colocam que o Congresso tem chefiado a 

responsabilidade pela formulação das políticas públicas, ficando aos outros entes 

administrativos a responsabilidade pela implementação das Leis (via de regra de 

alcance nacional) que este formula e que esses entes administrativos ou as 

unidades locais, em tal processo de implementação têm grande influência da forma 

como essas políticas serão executadas e implementadas e, dessa forma, os 

cidadãos locais podem influenciar as decisões que estados e municípios irão tomar, 

por serem mais próximos de seu alcance.  

 Os Conselhos se posicionam como espaços onde a população pode acessar 

para influenciar essas tomadas de decisões da política para a infância e tal 

processo também ocorre em uma tomada de decisão que irá produzir o desenho 

da política e a forma que esta será implantada nos níveis municipais e 

estaduais/distritais. Ademais, encontram-se no âmbito dos órgãos colegiados 

(MEIRELLES, 1998). Entretanto, pode também ser encarada como uma parcial 

burocracia de rua, conforme colocam Hill e Hupe (2007): 

 

Street-level bureaucrats may be either formal government employees or 
work in organizations that are seen as part of civil society. Despite 
differences in their formal positions, within the labour division anchored in 
constitutional law and democracy and their institutions street-level 
bureaucrats are public officials (HILL; HUPE, 2007, pg. 283) 

 

Assim, quando o ECA, em seu artigo 89, coloca que o exercício da função 

de Conselheiro é de relevância pública, proibindo sua remuneração, apesar de 

esses atores não estarem na execução de serviços públicos, mas mais no âmbito 
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da deliberação e controle das políticas, esse órgão também se coloca como uma 

burocracia a medida que o financiamento das políticas, estão tomando decisões de 

quais ações serão financiadas e quais ações no âmbito de todas as demandas do 

ECA serão priorizadas. 

Ademais, os Conselhos funcionam dentro da estrutura do poder executivo, 

e o CONANDA, nos seus parâmetros de funcionamento dos conselhos, estabelece 

que além dos Conselheiros, que devem ser nomeados por ato jurídico, deve haver, 

dentro da estrutura de funcionamento dos Conselhos, uma equipe técnica e um 

secretariado para auxiliar a operacionalização das ações do Conselho. 

 No âmbito Federal, quando definidas as diretrizes da política para a infância 

e adolescência no Art. 88 do ECA, esta coloca que as legislações municipais e 

Estaduais irão definir a forma da participação nessas ações. São também 

delineadas no artigo 88 do ECA a função primordial dos Conselhos de Direitos da 

Criança e do Adolescente que é controlar e deliberar as ações em todos os níveis, 

e especificamente no âmbito municipal, proceder a registro de entidades, bem 

como a sua avaliação para manter (ou não) o funcionamento no território. Ressalta-

se que entidades não governamentais somente funcionarão mediante tal registro 

(art. 90, § 1º), isso demonstra que é essa a instituição que irá definir (a partir de 

critérios claros já definidos pelo ECA) quais instituições podem ou não funcionar 

para a realização do atendimento de crianças e adolescentes.  

 Outra responsabilidade prevista em âmbito nacional para os Conselhos de 

Direitos está na realização do processo de escolha dos Conselhos Tutelares (art. 

139). Ademais, há a perspectiva de publicidade de seus atos e de suas decisões 

tomadas, as quais são citadas no Artigo 260-I: 

 

Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, 
estaduais, distrital e municipais divulgarão amplamente à comunidade:  
I - o calendário de suas reuniões;  
II - as ações prioritárias para aplicação das políticas de atendimento à 
criança e ao adolescente;        
III - os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados 
com recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente 
nacional, estaduais, distrital ou municipais; 
IV - a relação dos projetos aprovados em cada ano-calendário e o valor 
dos recursos previstos para implementação das ações, por projeto; 
V - o total dos recursos recebidos e a respectiva destinação, por projeto 
atendido, inclusive com cadastramento na base de dados do Sistema de 
Informações sobre a Infância e a Adolescência; e 
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VI - a avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos 
dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, 
distrital e municipais.  

 

O excerto acima mostra que as responsabilidades a nível legal dos conselhos 

são descritas de forma bastante breves, uma vez que a para operacionalizar a 

política de atendimento, bem como a articulação de instituições e de outras políticas 

públicas setoriais no atendimento especifico à criança e ao adolescente em 

consonância com os preceitos do ECA, são necessárias ações formais e 

administrativas, tais como: a formulação da lei estadual/municipal/distrital de 

criação da entidade e a definição de rotinas de trabalho institucionais por meio do 

regimento interno. 

Lotta e Oliveira (2017) ressaltam a importância que o ente federal tem para 

que haja implementação das políticas públicas aconteça de forma efetiva em 

âmbitos estaduais e municipais. Para as autoras, o sucesso na implementação de 

uma política dá-se por meio da definição das competências de cada um desses 

entes. 

Dessa forma, o CONANDA, precípuo formulador de diretrizes políticas de 

atendimento à criança e do adolescente, aparece também como instituição 

disciplinadora das ações dos Conselhos Estaduais e Municipais, orientando esses 

no gerenciamento de políticas em Estados e Municípios. O órgão, em suas 

Resoluções 105/2005, 106/2005 e 116/2006, definiu os “Parâmetros para Criação 

e Funcionamento dos Conselhos de Direitos” com as diretrizes, inclusive para a 

elaboração das leis municipais de criação dessas instituições no nível local. 

Ao definir as atribuições e competências necessárias para a implementação 

dessa política, o CONANDA propicia para os Conselhos as ferramentas 

institucionais, que permite o desenvolvimento de competências necessárias para 

“lidar com o cotidiano do programa e gerar resultados positivos” (LOTTA E 

OLIVEIRA, 2017, P. 19). Assim, tanto as diretrizes legais, quanto a formação 

técnica constituem-se em instrumentais de implementação da política pública e que 

afetam o desempenho institucional. 

Considerando que o desempenho dessa instituição é um elemento 

fundamental desta pesquisa, iremos verificar como isso se mostra na realidade de 
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dois Conselhos: o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Goiás e 

do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. 
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CAPÍTULO III – Análise de desempenho dos Conselhos: 
construto metodológico 

 
 
 Neste capítulo apontaremos o objeto de nosso estudo, delimitando quais os 

percursos metodológicos e caminhos trilhados para a obtenção de dados, bem 

como dos resultados.  

 Quando falamos na análise de desempenho, estamos preocupados em 

verificar aquilo que os Conselhos produzem efetivamente no âmbito da 

policymaking e que podem favorecer ou dificultar o processo de implementação do 

ECA nos territórios analisados. 

 A opção metodológica por desenvolver um estudo dos casos preliminares 

para serem colocados em perspectiva comparativa entre os dois estados foi tomada 

tendo em vista a proximidade entre os mesmos. Ademais, empregou-se a dimensão 

valorativa pessoal da pesquisadora em aprimorar a pesquisa cientifica do Estado 

onde reside, buscando assim apontar possibilidades de melhorias no seu local de 

atuação. Assim, produzir uma análise comparativa da atuação local com outra 

realidade pode proporcionar um feedback que fomente novas perspectivas de 

atuação. 

 Os dois Estados, Goiás e Distrito Federal, possuem características muito 

peculiares que os diferenciam entre si. O primeiro é um estado e o segundo possui 

características híbridas entre estado e município, o que leva a distinção de suas 

atribuições do ponto de vista normativo. Tais nuances são consideradas do ponto 

de vista metodológico para a produção da análise de desempenho. 

 

3.1 – Caracterização da pesquisa e coleta de dados  

 
 Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa, analítica e de análise de 

casos comparada. Para o seu desenvolvimento será empregada a análise 

documental, que, como aponta Pimentel (2001), parte da organização da 

documentação disponível, catalogação e categorização das informações, que 

deverão ocorrer em conformidade com a problematização supramencionada, de 
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modo a assegurar uma análise referenciada e coerente com o problema, para evitar 

viés dos dados, garantindo assim sua confiabilidade (GERRING, 2011). 

 No que concerne à complexidade do estudo, optou-se por realizar uma 

análise de dois casos em específico para confrontação, possibilitando observações 

com profundidade, demonstrando como se configura a atuação de uma entidade 

específica, em conformidade com uma teoria dada. Tal simplificação da amostra 

observada (no caso da entidade) buscará, conforme propõem King, Keohane e 

Verba (1994), que se possa observar tanto as generalidades, quanto as 

especificidades de uma política pública em especial. 

 Dessa forma, optamos por uma metodologia de estudo de casos cruzados, 

que permite conhecer os dois processos de implementação das políticas e apontar 

as nuances. As técnicas empregadas serão de analise documentação e avaliação 

de desempenho. A análise de desempenho de uma instituição encontra respaldo 

nos pressupostos de avaliação das políticas públicas, preconizados por Cohen e 

Franco (2008), que verifica o impacto em que “medida o projeto alcança seus 

objetivos e efeitos secundários” (p. 109). 

 Primeiramente, seguindo a referência adotada por Cunha (2009) faremos 

uma análise do ponto de vista institucional, por meio da leitura das Leis 

Estaduais/Distritais que criam os Conselhos e seus respectivos regimentos, 

verificando se essa legislação encontra consonância com o que prevê os 

Parâmetros de Criação e funcionamento dos Conselhos de Direitos prescrito pelo 

CONANDA. Por meio dessa análise inicial dos documentos, veremos de que forma 

o aspecto institucional pode produzir efeitos sobre as decisões (ou sobre o 

processo de tomada de decisão) tomadas pelos Conselhos. As resoluções também 

possibilitarão fazer a análise institucional.  

 Em seguida, passaremos a analisar as resoluções/deliberações dos 

Conselhos no período estudado (2012-2016), que se encontram documentadas e 

arquivadas nas sedes dos respectivos Conselhos e, por serem documentos de uma 

entidade pública, essas podem ser encontradas publicadas no Diário Oficial do ente 

federado ou ainda nos sítios da internet das respectivas entidades, ou nas palavras 

de Pimentel: “se as categorias de análise dependem dos documentos, eles 

precisam ser encontrados” (2001, p. 180). 
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 A resolução é uma formalização tornada pública de uma decisão tomada 

pelo Conselho em uma reunião. As resoluções, do ponto de vista jurídico, são atos 

administrativos24, ou seja, decisões produzem efeitos à administração pública, que 

pode impor obrigações a seus administrados ou a si própria.   

 

a) A coleta de dados em Goiás 

 

 O primeiro passo do percurso foi a garimpagem de busca pelos documentos 

do Conselho do Estado de Goiás. Usualmente, Conselhos Estaduais dos Direitos 

da Criança e do Adolescente possuem sites na internet próprios, onde toda a 

documentação pode ser encontrada25. Desse modo, o primeiro passo foi dado em 

busca de um site da internet no CEDCA de Goiás. O que se percebeu é que, 

diferentemente de outros Conselhos, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança 

e do Adolescente não possui um site na internet, e como sua vinculação 

administrativa está na Secretaria de Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social, 

da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho de Goiás, a busca foi 

feita no sentido de encontrar a documentação no site desta Secretaria, sem êxito.  

 As deliberações do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Estado de Goiás não estão disponíveis no site nem no Conselho, 

tampouco na Secretaria de Estado. De modo que a segunda estratégia empregada 

para acesso à documentação foi solicitado em março de 2016 por meio de processo 

administrativo de nº 201610319000764 que tramitou na Secretária pedindo 

autorização para execução de tal pesquisa, concedida pelo então presidente do 

CEDCA, no mês de junho de 2016, e assim encerrou-se o processo. Na 

ingenuidade cientifica da pesquisadora, esta achou que as resoluções seriam 

colocadas dentro do processo administrativo para consulta desta. Ledo engano. 

 Em meio a esse processo, a pesquisadora foi indicada para compor o 

CEDCA-GO em maio de 2016, na condição de Conselheira Governamental, 

                                                 
24MEIRELLES (1996, P. 133) define ato administrativo como sendo “toda manifestação unilateral de 
vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, 
resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados 
ou a si própria. ” 
25Podemos citar como exemplo o CEDCA SP, PR, SC, MG, RJ. Uma simples busca no Google 
confirma tal dado.  
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representando a área de proteção à criança e ao adolescente do Grupo Executivo 

de Apoio à Crianças e Adolescentes da Secretaria de Estado da Mulher, do 

Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho 

de Goiás26.  

 O terceiro procedimento adotado, foi colocar para os conselheiros na 

plenária de junho/2016 oficialmente ao colegiado que estava desenvolvendo a 

pesquisa e informar que o acesso às resoluções foi autorizado formalmente pelo 

Presidente. Em tal reunião, houve consentimento dos Conselheiros quanto à 

realização da pesquisa, no entanto, nenhum procedimento foi tomado para o envio 

das resoluções. 

 Após reunião ordinária realizada no Conselho em 02/08/2016, a solicitação 

para acesso às documentações foi reiterada, e então as resoluções foram 

remetidas via e-mail para a pesquisadora em 03 de agosto de 2016. Foram 

encaminhadas as resoluções digitalizadas dos anos de 2008, 2012, 2013, 2014 e 

2016, totalizando 34 documentos. Assim, no período em questão (2012 a 2016) o 

numero de resoluções são 18. 

 Ao questionar ao servidor que assessora tecnicamente o CEDCA sobre as 

resoluções dos anos de 2009 a 2012, ele informou que houve perda dos dados do 

computador que o Conselho utilizava anteriormente, quando este se deteriorou. 

Quanto ao ano de 2015, ele informou que não houve resoluções devido ao 

Conselho ter ficado sobrestado devido à reforma administrativa do Governo do 

Estado realizada em 2014. 

 

b) Coleta de dados no DF 

 

 Por sua vez, os mesmos procedimentos não foram realizados quanto à 

coleta de dados do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito 

Federal, pois todas as deliberações produzidas de 2009 a 2015 pelo Conselho de 

Direitos da Criança do Distrito Federal estavam disponíveis no site do Conselho27. 

                                                 
26A pesquisadora é servidora pública da Secretaria da Mulher, de Estado da Mulher, do 
Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho de Goiás e é 
lotada na Gerencia do Sistema Socioeducativo do GECRIA.  
27 www.conselho.crianca.df.gov.br 
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Embora as resoluções de 2016 não estivessem disponíveis no site, foi possível 

localizá-las por meio de uma consulta ao Diário Oficial do Distrito Federal28.  

 Ainda assim, foi encaminhado um e-mail para o Conselho do Distrito Federal 

solicitando essas resoluções e perguntando a motivação de elas não estarem 

disponíveis. O servidor responsável - o Secretário Executivo – respondeu que foi 

um lapso da equipe e em menos de uma semana o site foi atualizado e as 

resoluções que faltavam foram disponibilizadas no site.  

 As resoluções do Distrito Federal se distribuem entre “Normativas” e 

“Ordinárias” além das resoluções de “registro”, haja visto que pela peculiaridade do 

Distrito Federal, o CDCA executa as funções de Conselho Estadual e de Conselho 

Municipal, concedendo o registro para funcionamento de instituições de 

atendimento à criança e ao adolescente no seu território. No período recortado, 

constam 64 resoluções ordinárias e 24 normativas, totalizando 88 documentos, dos 

quais 05 (três ordinárias e 02 normativas) não foram localizadas. Não consideramos 

as resoluções de registro pela especificidade que elas detem e não 

necessariamente implicariam 

 

3.2 – Organização e categorização dos dados 

 

 

 Conforme orienta Pimentel, após a garimpagem dos dados, o segundo 

processo consiste na “organização do material, quando tornou-se indispensável 

olhar para o conjunto de documentos de forma analítica, buscando averiguar como 

poderia proceder para torná-lo inteligível” (2001, p. 183). Assim, como os 

documentos selecionados pela pesquisadora eram de uma única tipologia e 

categoria, ficaria mais fácil sua organização, bem como seu armazenamento. 

 O processo de organização da documentação é caracterizado por Pimentel 

como “processar a leitura segundo critérios da análise de conteúdo, comportando 

algumas técnicas, tais como fichamento, levantamento quantitativo e qualitativo de 

termos e assuntos recorrentes, criação de códigos para facilitar o controle e 

manuseio” (2001, p. 184). Ou seja, para que eles sejam organizados, podem ser 

                                                 
28 www.buriti.dodf.gov.br 
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adotados alguns critérios que o pesquisador opta para melhor lhe nortear na 

definição de posteriores variáveis, categorias ou unidades de análise.  

Assim sendo, a primeira organização que foi feita, foi a criação de uma 

planilha simples para cada um dos Estados, onde foram inseridas três informações: 

data da resolução; se está em diário oficial ou não; e número da resolução. Essas 

três informações primeiramente apenas apontaria o conjunto de dados coletados 

e, embora não traduzissem ainda nenhum dado específico para a pesquisa, 

poderíamos ver se, de fato, esse seria todo o escopo documental do período 

recortado, ou se estaria faltando algum dado para ser solicitado.  

 Uma vez ordenadas as resoluções, passou-se ao segundo processo da 

organização: leitura de toda a documentação compilada. A partir desse passo, 

poderia ser possível criar outros critérios de organização das resoluções, e então, 

a partir dessa leitura inicial de todos os documentos, tal organização, como orienta 

Pimentel “seguiu o critério de assunto, ou seja, aspectos temáticos e conceituais 

das publicações” (2001, p. 187). 

 Desse modo, os principais conteúdos das resoluções foram resumidos em 

uma frase sintética, e colocadas em uma quarta coluna das planilhas, de modo a 

permitir que a pesquisadora apenas procedesse a construção da análise a partir 

dos dados já categorizados e somente recorrer ao documento original quando 

houvesse uma dúvida.  

  

3.3 – Análise dos dados: Estudo de Casos e Análise comparada de 
desempenho 

 

 Após a definição das categorias de análise mencionadas anteriormente, as 

realidades dos Conselhos foram descritas por meio de um Estudo de Caso.   

 Segundo YIN (2015) o Estudo de caso é uma investigação empírica que 

permite compreender em profundidade um determinado fenômeno complexo e em 

seu contexto de mundo. Ademais, trata-se de uma metodologia que possibilita 

cruzamento de múltiplas fontes de evidência. Isso será possível pois iremos cruzar 

dois tipos de documentação: a legislação/regimento interno e as resoluções.   
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 Ademais, tal metodologia corrobora com o nosso propósito de pesquisa que 

é verificar o desempenho dos Conselhos na implementação de uma política pública, 

como coloca Schramm: 

 

A essência de um estudo de caso, a tendência central entre todos 
os tipos de estudo de caso, é que ele tenta iluminar uma decisão 
ou um conjunto de decisões: por que elas são tomadas, como elas 
são implementadas e com que resultados. (SCHRAMM, 1971 apud. 
YIN, 2015, p. 16)  

 

 A metodologia de estudo de caso permite ainda que haja cruzamento de 

casos (cross-cases) que pode ser feita a partir da apresentação de casos únicos, 

que são ainda casos múltiplos como variantes de uma mesma estrutura 

metodológica (YIN, 2015, p. 60). 

 Outra vantagem do estudo de casos múltiplos é que permite a produção da 

perspectiva comparada, podendo predizer resultados similares ou produzir 

resultados contrastantes. Collier (1993) aponta três vantagens para a análise 

comparativa de casos: 

 

O exame sistemático da covariação entre os casos para o 
proposito de analise causal; A segunda consiste no exame do 
número de casos com a vantagem de mostrar que um modelo 
particular ou conjunto de conceitos de forma util para iluminar 
os casos. Nenhum teste real de teoria ocorre, mas o objetivo é 
mostrar uma demonstração paralela da teoria; O terceiro é tipo 
da comparação é a analise de dois ou mais casos visando 
esclarecer o quao diferente eles são, então estabelecendo um 
Quadro (framework) interpretativo produzindo paralelismos no 
processo de mudanças ocorrem de formas diferentes dentro de 
cada contexto.29 (COLLIER, 1993, p. 108)  

 

 

 Para tanto, utilizaremos categorias institucionais comuns de análise, 

contempladas nas leis de ambos os conselhos, de GO e do DF, como forma de 

ressaltar características institucionais específicas no estudo de cada caso, bem 

como para realização de comparações – similitudes e diferenças – existentes em 

cada caso (Tabela 1). 

                                                 
29 Tradução nossa 
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 Na Tabela 1 estão definidas as relações entre características institucionais e 

possíveis impacto da decisão dos conselhos sobre o policy making e 

implementação de políticas relacionadas ao ECA: Premissas de análise. 

 

Tabela 01 – Desenho Institucional dos Conselhos: Unidades de análise 

e premissas desejáveis. 

Características institucionais dos 
conselhos 

Premissas 

Legislação de criação do 
Conselho e do fundo 

- Legislação que cria o conselho deve 
também criar os fundos estaduais. Apontará 
a localização politico-administrativa do 
conselho, será restritiva quando as 
possibilidades de ação do conselho quanto 
as suas próprias decisões 

Atribuições e competências - Fidelidade legislativa às resoluções no que 
estabelece o CONANDA; Poderá ser 
restritiva ou liberal quanto às possibilidades 
de atuação.  

Composição do Conselho A composição do conselho poderá garantir  
pluralidade (seja em número de 
conselheiros ou em número de 
representações) 
Possibilita o protagonismo juvenil 

Resoluções  Disponibilidade de acesso (fácil ou dificil); 
Quantidade de resoluções (decisões 
tomadas) 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 A definição das unidades de análise foi feita a partir da literatura existente a 

respeito das políticas para a infância e adolescência, tendo como referência o ECA, 

bem como o que já foi explanado do desenho da política no Capítulo II. A utilização 

desse tipo de categorização (ou termos-chave) foi descrito por Pimentel (2001), em 

estudo documental realizado, como sendo uma forma de “instrumentalizar a análise 

e dos conceitos fundamentais apresentados nos documentos” (2001, p. 25). 

 A partir dessa leitura o conteúdo das resoluções foi dividido em conformidade 

com a caracterização da política do Estatuto da Criança e do adolescente (art. 86), 

bem como com as competências específicas dos Conselho definidas conforme a 

Tabela 02: 

 



72 

 

Tabela 02 – Áreas das Políticas para a Infância e Adolescência sobre as 

quais as resoluções podem produzir impactos. 

Políticas Públicas 

do ECA 

Premissas 

Políticas setoriais Diretrizes ou ações nas áreas de saúde, educação, 

assistência social, profissionalização, esporte, cultura e 

lazer. 

Convivência 

familiar e 

comunitária 

Diretrizes ou ações vinculadas a instituições de acolhimento, 

guarda, adoção, família substituta, projetos ligados à família 

acolhedora ou ainda aquelas associadas ao PNCFC 

Protagonismo 

juvenil 

Regras ou diretrizes para que haja a inserção de crianças e 

adolescentes em processos decisórios dos Conselhos 

Medidas 

socioeducativas 

Ações que envolvam o atendimento socioeducativo, em 

conformidade com o artigo 112 do ECA ou especificamente 

da Lei Federal 12.594/2012; 

Conselhos 

Tutelares 

Diretrizes ou regras para os municípios ou para a 

operacionalização do processo de escolha dos conselhos 

Conferências Organização ou definições de regras para Conferências 

Estadual, Distrital ou regras para participação em 

Conferência Nacional; 

Orçamento e 

fundos para a 

infância e 

adolescência 

Decisões que envolvem a formulação do PPA do Distrito ou 

do Estado, Formulação de regras ou diretrizes para as Leis 

Orçamentárias ou decisões que envolvem repasse, 

utilização ou gerenciamento do fundo de sua competência. 

Gestão 

institucional do 

conselho 

Decisões que afetam diretamente quanto à rotina 

institucional, ou organização técnica das reuniões, 

definições de mesas diretoras, gestores de fundos, definição 

de representantes em outros órgãos ou comissões 

colegiadas, definição de representantes nas comissões de 

trabalhos do Conselhos. 

Escola de 

Conselhos 

Atos normativos constitutivos do Núcleo Gestor da Escola 

de Conselhos no âmbito do Distrito e/ou ações que visam 
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promover a capacitação técnica de Conselheiros de Direitos 

e Conselheiros Tutelares. 

Primeira Infância Formulação, aprovação e ou diretrizes relativas à projetos 

vinculados à primeira infância. 

Fonte: elaboração própria  

 

 No terceiro momento será realizada uma análise qualitativa dos documentos 

no sentido de se inferir os conteúdos subjacentes à implicação política. Em seguida, 

com os resultados obtidos separadamente de cada um dos conselhos, será 

realizada a comparação das duas entidades para verificar qual delas possui maior 

performance relativa à política para a infância. Nesse processo de comparação, 

deverá ser elaborada uma planilha de comparação com cruzamentos simples. 

 A análise de desempenho dos Conselhos que foi construída em perspectiva 

comparada. Dessarte, construímos variáveis/categorias relacionadas ao 

desempenho dos conselhos. Desempenho é classificado em termos de capacidade 

de impacto efetivo sobre a implementação de políticas alinhas ao ECA, levando-se 

em conta três possíveis níveis de associação/ou tensão existentes entre controle 

democrático e controle político, bem como possíveis níveis de autonomia no 

conselho em relação ao Executivo. Estes níveis são classificados em Alto, Médio e 

Baixo.  

 Dessa forma, a avaliação seguirá os dois aspectos analisados: institucional, 

seguindo as categorias e dos resultados contidos nas resoluções.  A síntese da 

avaliação se dará na perspectiva comparada, haja vista que os critérios avaliativos 

serão semelhantes e permitirá apontar as semelhanças e diferenças dos dois 

conselhos. 

 Após a planilha, foi feita uma análise dos conteúdos inerentes às resoluções, 

enfatizando elementos dos documentos que revelam as nuances da política no 

processo da implementação dessa política pública. Essas resoluções foram 

avaliadas de acordo com os seguintes critérios de desempenho: 

 

Tabela 03 - Tipologias de desempenho possíveis e os critérios de 

classificação. 
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TIPOS de 
DESEMPENHO na 

implementação 

CRITÉRIOS DA CLASSIFICAÇÃO 

Níveis de tensão entre controle 
democrático e controle político 

(politizado) 

Resultados 
esperados/possíveis 

Desempenho 
efetivo alto (DEA) 

• Verifica-se um controle 
democrático, com participação 
dos envolvidos. Verifica-se um 
equilíbrio entre ações políticas e 
técnicas.  

• Nível alto de autonomia do 
conselho em relação ao 
Executivo. 

Nível alto de: Visibilidade e 
transparência, organização, 
monitoramento, ações 
alinhadas à legislação do ECA, 
composição participativa do 
conselho, decisões tomadas e 
financiamento de ações por 
meio do fundo. 
Nível alto de impacto na 
implementação da política. 

Desempenho 
efetivo médio 
(DEM) 

• Verifica-se uma oscilação entre 
controle democrático e político 
(politizado) de tipo conservador. 
Há uma preponderância média 
de ações políticas em relação à 
técnica; ou da técnica em 
relação à política. 

• Nível médio de autonomia do 
conselho em relação ao 
Executivo. 

Nível médio de: Visibilidade e 
transparência, organização, 
monitoramento, ações 
alinhadas à legislação do ECA, 
composição participativa do 
conselho 
Nível médio de impacto na 
implementação da política. 

Desempenho 
efetivo baixo 
(DEB) – politizado 

• Verifica-se um controle político 
de tipo conservador. Há uma 
preponderância acentuada de 
ações políticas em relação à 
técnica; ou da técnica em 
relação à política. 

• Nível baixo de/ou ausência de 
autonomia do conselho em 
relação ao Executivo. 

Pouco(a) ou nenhum(a): 
Visibilidade e transparência, 
organização, monitoramento, 
ações alinhadas à legislação 
do ECA, composição 
participativa do conselho 
Nível baixo ou ausência de 
impacto na implementação da 
política. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 Dessa forma, o percurso metodológico e análise de dados encontra-se 

sintetizado na Figura 01, apontando todos os passos do percurso metodológico  

 

Figura 01 - Instrumentos/informações/dados utilizados na análise do 

desempenho dos conselhos vis-à-vis implementação/ECA 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características institucionais dos 
conselhos (entre o controle 
democrático e o politizado)

- Dados: Lei (Caracteristicas
institucionais dos conselhos); 

Regimento Interno (Organização 
Interna) Resoluções (Apontam 

organizações internas decididas na 
plenária)

- Metodo: Estudo de caso

Impacto na implementação: em 
áreas e ações/políticas alinhadas 

ao ECA: 

-Dados: Resoluções (Decisões que 
impactam nas políticas públicas)

- Metodologia: Estudo de caso

Tipo de 
Desempenho/implementação 

alinhado  ao ECA

-Metodo: Análise Comparada 
de Desepnho
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CAPITULO IV – Análise dos Casos: resultados obtidos pelos 
Conselhos de GOIÁS e Distrito Federal 

 

 

 Este capitulo irá apontar os resultados obtidos por meio do percurso 

metodológico descrito no capítulo anterior.  O capitulo se organiza em três seções, 

cada um com um aspecto metodológico distinto. A primeira seção contém o estudo 

de caso do CEDCA GO, a partir das duas principais variáveis: desenho institucional 

e impactos nas políticas para as crianças e adolescentes. A segunda sessão aponta 

o mesmo estudo de caso, relativo ao CDCA-DF. 

 A terceira e última sessão descreve a análise de desempenho institucional 

em perspectiva comparada, tendo em vista que as duas sessões anteriores já 

apresentaram evidências das práticas institucionais que serão avaliadas.  

 Dessa forma conseguiremos apontar como ocorre o processo de 

implementação das políticas públicas nos dois territórios. 

 

 

4.1 – O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Goiás: caracterização 

 
a) Desenho Institucional 

 
 O CEDCA/GO foi criado por meio da Lei Estadual 11549/199130 que também 

criou o FECAD. A estrutura da normativa é composta pela caracterização da 

entidade, com suas atribuições, seguida da composição, dos critérios de 

organização, e por fim, formaliza o FECAD. 

A lei ainda estabelece que o Conselho será vinculado ao órgão estadual do 

desenvolvimento social, ou seja, o legislador da época associou a política da 

criança com a gestão das políticas sociais ou, podemos afirmar que a política para 

criança, para além do dever de ser prioritário como estabelece o ECA, foi relegada 

a uma política de atenção ou assistência social. A ruptura normativa do ECA não 

trouxe uma automática mudança do paradigma institucional. Contraditoriamente, o 

Regimento Interno do Conselho, posiciona essa instituição ao Gabinete do 

                                                 
30Publicada no D.O. de 29-10-1991, disponível em: 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=4856  

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=4856
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Governador.  

As competências do CEDCA estão estabelecidas no Art. 2º da Lei Estadual  

e também se repetem com maior nível de detalhamento no Regimento, em 

consonância com o que prevê o ECA, quais sejam: 

 

I - formular a política estadual de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente, definindo   prioridades 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 
Adolescente; 
II - fixar critérios para a alocação de recursos destinados ao FECAD, 
através de planos de aplicação; 
III - acompanhar a elaboração da proposta orçamentária do Estado, 
avaliando-a e indicando as modificações necessárias à consecução da 
política formulada; 
IV - acompanhar o reordenamento institucional, propondo, sempre que 
necessário, modificações nas estruturas públicas e privadas destinadas 
ao atendimento dos direitos das crianças e dos adolescentes; 
V - apoiar tecnicamente os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, bem como a órgãos municipais e entidades não 
governamentais, objetivando a efetivação dos princípios, normas e 
diretrizes estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente; 
IV - promover campanhas educativas sobre os direitos da  criança e do 
adolescente, inclusive com a  indicação das medidas a serem  adotadas 
nos casos de atentados ou violações  dos mesmos, bem como  de não 
oferecimento ou oferta irregular dos serviços a eles atinentes; 
VII - aprovar e reformar seu regimento interno, por voto de no mínimo 2/3 
de seus membros. 
 

E ainda aquelas previstas pelo Regimento Interno: 
 
I - elaborar normas gerais para a formulação e implementação da política 
estadual dos direitos da criança e do adolescente, bem como controlar e 
fiscalizar as ações de execução nos níveis Estadual e Municipal 
observadas as linhas de ação e as diretrizes estabelecidas nos arts. 87 e 
88 da Lei nº 8.069/1990, e Resoluções nºs 105/2005, 106/2005 e 
116/2006 do CONANDA;  
II - buscar a integração e articulação com os Conselhos Municipais dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares, os diversos 
Conselhos Setoriais, órgãos estaduais, municipais e entidades não-
governamentais, apoiando-os para tornar efetiva a aplicação dos 
princípios, das diretrizes e dos direitos estabelecidos na Lei nº 8.069/1990 
e Resoluções nºs 105/2005, 106/2005, 113 e 116/2006 do CONANDA; 
III - avaliar as políticas estadual e municipal de atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente, bem como, a atuação dos Conselhos 
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
IV - acompanhar o reordenamento institucional, propondo, sempre que 
necessário, modificações nas estruturas públicas e privadas destinadas 
ao atendimento da criança e do adolescente; 
V - promover e apoiar campanhas educativas sobre os direitos da criança 
e do adolescente, com indicação de medidas a serem adotadas nos casos 
de atentados, ameaças ou violação desses direitos, bem como de não 
oferecimento ou oferta irregular dos serviços a eles atinentes; 
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VI - estimular a formação técnica permanente, promovendo e apoiando a 
realização de eventos e estudos na área da criança e do adolescente; 
VII - estimular, apoiar e promover a manutenção de bancos de dados, com 
o intuito de propiciar o fluxo permanente de informações sobre a situação 
da criança e do adolescente;  
VIII - acompanhar a elaboração do Plano Plurianual – PPA, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO, e da Lei Orçamentária Anual - LOA, bem 
como a execução do Orçamento do Estado, indicando as modificações 
necessárias à consecução dos objetivos da política formulada para a 
promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; 
IX - gerir o Fundo de que trata o Art. 2º da Lei Estadual nº 11.549, de 16 
de outubro de 1991 e fixar os critérios para sua utilização nos termos do § 
2° do art. 260 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;  
X - oferecer subsídios e acompanhar a elaboração de legislação atinente 
à garantia dos direitos da criança e do adolescente; 
XI - atuar como órgão consultivo e de apoio, em nível estadual, nos casos 
de petições, denúncias e reclamações formuladas por qualquer pessoa ou 
entidade, inclusive aos sistemas global e interamericano de proteção a 
direitos humanos, quando ocorrer ameaça ou violação de direitos da 
criança e do adolescente assegurados nas Leis e na Constituição Federal, 
não solucionados pelos Conselhos Municipais, e Conselhos Tutelares; 
XII - promover a cooperação entre os Municípios e a sociedade civil 
organizada, na formulação e execução da política estadual de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente;  
XIII - promover, em parceria com organismos governamentais e não-
governamentais, nacionais e internacionais, a identificação de sistemas 
de indicadores, no sentido de estabelecer metas e procedimentos com 
base nesses índices para monitorar a aplicação das atividades 
relacionadas com o atendimento à criança e ao adolescente; 
XIV - promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a 
aplicação e os resultados estratégicos alcançados pela política e pelos 
programas e projetos de atendimento à criança e ao adolescente; 
XV - estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de 
participação e controle social, por intermédio de rede nacional de órgãos 
colegiados, visando fortalecer o atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente no âmbito estadual e municipal; 

XVI - dispor sobre o seu Regimento Interno. 
 

Pelo nível de detalhamento das atribuições, que estão seguindo o 

disciplinado pelo CONANDA, observa-se que a atuação do CEDCA-GO produziria 

efeitos em todas as etapas da policy making para a infância e adolescência no 

Estado de Goiás, com grande ênfase nos municípios. Dessa forma, espera-se que 

a atuação dessa instituição faça alusão aos municípios ou a algum muncipio em 

especial. 

Além das dimensões especificas das atribuições do Conselho, tanto do ponto 

de vista legal – na implementação do ECA, quanto do ponto de vista administrativo 

– de atos que regulem seu próprio funcionamento, o CEDCA-GO tem a 

peculiaridade de promover o auxílio aos Conselhos Municipais, em consonância 

com a descentralização político-administrativa Constitucional, que em boa parte 
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das políticas públicas, a responsabilidade dos Estados é de monitorar e apoiar os 

municípios, bem como de cofinanciar as ações.  

 Ressalta-se que a composição do CEDCA-GO sofreu alterações em 2014, 

após uma mudança da legislação31 que implicou a reforma administrativa que 

ordena as Secretarias de Estado. Na recomposição do Conselho foi incluído um 

representante do Poder Legislativo, contrariando o que orienta a Resolução 

116/200632 do CONANDA que determina que a composição do conselho é 

estritamente por representantes do Poder Executivo.  

O projeto de Lei33, de iniciativa do Governador do Estado de Goiás, quando 

sancionado causou um grande efeito negativo ao CEDCA-GO, pois durante o ano 

de 2014 ficou impossibilitada de prover qualquer ação, pois como a instituição 

passou a ter 13 representantes governamentais (sendo 12 do Poder Executivo e 

um do Poder Legislativo) e consequentemente 13 representantes não 

governamentais em sua composição, qualquer ação para o processo de escolha 

de tais representantes seria ilegítima, pois não seria garantida a paridade se 

somente 12 conselheiros fossem escolhidos. 

 O funcionamento do CEDCA somente retornou à viabilidade após nova 

legislação de 2015, a Lei 18.99034, que corrigiu a irregularidade da instituição. 

Entretanto, no ínterim, poucas decisões tomadas no âmbito do Conselho foram 

assinadas por uma “Comissão transitória” estabelecida por força da Resolução 

31/2015 de 27/01/2015. A comissão era composta por quatro Conselheiros (dois 

governamentais e dois não governamentais) e foi uma decisão tomada pelos então 

Conselheiros que se reuniram na data da resolução. A plenária contou ainda com 

a presença da Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e 

Adolescência do Ministério Público de Goiás que orientou a decisão. Tal ato 

administrativo foi a primeira decisão publicada em diário oficial do período 

                                                 
31A Lei que promoveu as alterações é a Lei Nº 18.629, de 17 de julho de 2014, disponível em: 
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2014/lei_18629.htm 
32Art. 11, parágrafo único - Também não deverão compor o Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, na forma do disposto neste artigo, a autoridade judiciária, legislativa e o representante 
do Ministério Público e da Defensoria Pública, com atuação no âmbito do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, ou em exercício na Comarca, foro regional, distrital ou Federal. 
33Proposição ALEGO 2014001898 deu entrada em março de 2014 e em julho do mesmo ano a Lei 
foi sancionada.  
34Proposição ALEGO 2015002588, iniciada em 03/08/2017, a Lei 18.990 foi sancionada em 
27/08/2015. 
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recortado. 

 A lei de 2015 reconfigurou a composição do CEDCA, sendo 12 Conselheiros 

Governamentais35 e 12 não governamentais, e também colocou os critérios para a 

inscrição das instituições não governamentais, qual seja: “executem programas ou 

serviços sociais destinados a crianças ou adolescentes na área de atendimento, 

defesa ou científica, com mais de 1 (um) ano de experiência, que possuam estatuto 

social devidamente registrado em cartório” (Art. 3º, §2). Ademais, também coloca 

que essas instituições devem, no ato da inscrição, apresentar: I – dados que 

possibilitem a sua caracterização; II – demonstrativos de participação em 

programas e serviços sociais ou de natureza científica, ligados ao atendimento à 

criança e ao adolescente e, por fim, III – ato da diretoria da entidade designando 

seu representante. As normas e procedimentos da condução do processo de 

escolha é regulamentado no regimento interno. Os conselheiros terão mandatos de 

dois anos, admitida a reeleição. 

 Esses critérios, modificados da Lei original, possibilitam que instituições que 

efetivamente estejam realizando atuação no âmbito da área da infância com 

vinculação institucionalmente direcionada para a área da infância. O que se 

percebe é que com essa regulação, a estrutura do conselho poderá garantir que 

somente instituições que prestam o atendimento e que tenham em sua linha de 

ação as diretrizes em consonância com o que prevê o ECA, poderão garantir que 

as políticas estejam alinhadas com a legislação.  

 Enquanto os Conselheiros não governamentais são escolhidos livremente 

pela instituição que ocupa uma cadeira no Conselho, a participação dos 

representantes dos órgãos governamentais, são de livre indicação do titular da 

pasta. Todos os Conselheiros e os seus suplentes são nomeados por um ato 

administrativo do Governador. 

 O Regimento Interno define as condicionalidades para a substituição dos 

conselheiros (faltas às assembleias e às comissões temáticas, conduta 

                                                 
35a) criança e adolescente – 2 (dois) – 1 (um) da área de proteção e defesa dos direitos da criança 
e do adolescente e 1 (um) da área do Sistema Socioeducativo; b) assistência social – 1 (um) – da 
área do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; c) direitos humanos – 1 (um); d) educação – 
1 (um); e) cultura – 1 (um); f) esporte e lazer – 1 (um); g) saúde – 1 (um); h) gestão e planejamento 
– 1 (um); i) fazenda – 1 (um); j) segurança pública – 1 (um) – o titular da Polícia Civil e o suplente 
da Polícia Militar; k) ciência e tecnologia – 1 (um); 
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inapropriada, entre outros), definindo que a substituição se dará por meio de um 

Processo Administrativo Disciplinar conforme o Estatuto dos Servidores de Estado. 

Embora não haja no período encontrado nenhuma resolução sobre destituição de 

Conselheiro por esse meio, ao submeter aos conselheiros (mesmo os não 

governamentais) a tal disciplinamento, iguala a sua função a de um servidor público 

do Estado,  

 A Lei ainda estabelece que o FECAD, diferentemente do CEDCA, será 

gerido pelo órgão gestor “pelas ações do Governo voltadas para o atendimento à 

criança e ao adolescente” (Art. 4º), e também tem como objetivo “proporcionar os 

meios financeiros necessários à consecução dos objetivos do CEDCA.”, a despeito 

do que estabelece a Resolução 137/2010 e 194/2017 do CONANDA, que 

sugestiona que as ações serão para financiamento de ações governamentais e não 

governamentais que envolvem a política de atendimento à crianças e adolescentes. 

 Ademais estabelece as fontes de origem dos recursos do FECAD, que são:  

 

I - dotações consignadas no Orçamento do Estado, destinadas à 
assistência social à criança e ao adolescente que dela necessitem; 
II - contribuições, auxílios, legados e doações que lhe forem destinados, 
inclusive as doações efetuadas nos termos do art. 260 da Lei n° 8.069, de 
13 de julho de 1990; 
III - contribuições de organismos nacionais e internacionais, 
governamentais e não governamentais; 
V - outros recursos que lhe forem destinados. 
Parágrafo único. O saldo financeiro do exercício apurado em balanço 
anual, relativamente ao Fundo de que trata esta Lei, será revertido ao 
Tesouro Estadual. (Acrescido pela Lei nº 19.505, de 21-11-2016, art. 1º, 
III.) 
Art. 6º - Os recursos do FECAD serão repassados aos Conselhos 
Municipais, conforme critérios estabelecidos pelo CEDCA. 
 

 Dessas fontes de recursos, cabe ressaltar dois aspectos. O primeiro consiste 

no parágrafo único, que coloca uma grande intervenção do poder executivo, 

autorizando que o tesouro estadual recolha os recursos cuja destinação é prioritária 

para as ações do CEDCA (e da política de atendimento para crianças e 

adolescentes) que sejam revertidas ao tesouro estadual, sem o estabelecimento de 

qualquer regra de utilização. Nesse ponto, identificamos que a própria legislação 

que cria a instituição dá azo para a intervenção do Poder executivo.  

 A segunda questão é o repasse de recursos para os Conselhos Municipais, 

em dissonância com a política nacional, que não prevê que haja repasse dos fundos 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/leis_ordinarias/2016/lei_19505.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/leis_ordinarias/2016/lei_19505.htm
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/leis_ordinarias/2016/lei_19505.htm
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Estaduais para os municípios, haja vista que os fundos municipais deverão ter seus 

recursos próprios definidos nas suas próprias legislações. 

 Por sua vez, a organização interna e as regras de funcionamento do CEDCA 

GO estão estabelecidas no Regimento Interno do CEDCA. Também regulamenta 

os critérios de tomada de decisão, das reuniões, e das comissões temáticas que 

podem ser formadas. É este documento que regula a rotina administrativa e os 

requisitos de sua operacionalização. 

 No âmbito do regimento interno do CEDCA, este estabelece em seu Art. 16 

que “as deliberações das assembleias do Plenário poderão consubstanciar-se em 

resoluções, assinadas pelo presidente do CEDCA e encaminhadas para publicação 

no Diário Oficial do Estado.” 

 A publicação no Diário Oficial visa dar publicidade para os atos do Conselho, 

além disso, cabe ao Conselho divulgar o calendário de suas reuniões. Tal 

informação não se encontra disponível nem no site, nem em outro veículo de 

divulgação institucional do Estado. Essas reuniões são realizadas nas últimas 

terças-feiras do mês, de acordo com o Regimento Interno. No mês de julho não 

ocorrem reuniões.  

 

b) Decisões produzidas - resoluções 

 

Para o período de referência, o CEDCA-GO dispôs de 18 resoluções 

(Resolução nº18/2012 a nº 35/2016). Cabe destacar que o Conselho em questão 

não possui um website próprio, contando apenas com uma subpágina no site da 

Secretaria de Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, 

dos Direitos Humanos e do Trabalho, no qual consta uma caracterização do 

conselho e os nomes da atual composição da mesa diretora composta por 

Presidente, Vice-Presidente, Gestor do Fundo e relação de instituições e 

respectivos representantes36. 

 Desse modo, como as resoluções não estavam passíveis de consulta 

pública, a despeito de um dos preceitos de accountability, confirmando a teoria de 

                                                 
36http://www.secretariacidada.go.gov.br/index.php/conselho-estadual-dos-direitos-da-crianca-e-do-
adolescente acesso em 07/06/2017 

http://www.secretariacidada.go.gov.br/index.php/conselho-estadual-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente
http://www.secretariacidada.go.gov.br/index.php/conselho-estadual-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente
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que associa a politização da burocracia a menor potencial de transparência. 

Ademais, percebe-se que não há cumprimento do dispositivo básico da lei que cria 

o CEDCA que é de tornarem públicas todas as decisões proferidas pelo conselho. 

 

Tabela 04 – Políticas impactadas pelo CEDCA de Goiás: Contagem das 

resoluções 

Área Qde % 

Gestão Institucional 07 38,89 

Medidas socioeducativas - MSE 05 27,78 

Conferências 02 11,11 

Orçamento e Fundos – OCA 02 11,11 

Conselhos Tutelares – CT 01 5,56 

Convivência Familiar e Comunitária 
– CFC 

01 5,56 

Escola de Conselhos 00 0 

Protagonismo Juvenil 00 0 

Políticas setoriais 00 0 

Primeira Infância 00 0 

Registro de entidades 00 0 

Não encontradas 00 0 

Total 18 100 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 No que concerne às decisões administrativas do Conselho, essas foram 

tomadas para: a) Escolha da mesa diretora (Res. 18/2012); b) Processo de escolha 

das entidades da sociedade civil que irão compor o Conselho (Res. 26 e 27/2014); 

c) decisões tomadas para o funcionamento do Conselho durante o embargo legal 

causado pela Lei Estadual 18.629/2014 (Resoluções 29/2014 e 31/2015) d) 

definição de representantes das comissões (Res 32 e 35/2016); 

 O Conselho possui  definido em seu regimento interno uma definição de 

quatro comissões: a) de Políticas Públicas; b) Orçamento e finanças; c) voz ativa; 

e d) mobilização e formação. Em consonância com o Regimento, são as pessoas 

que compõem os conselhos que fazem parte desses grupos, de modo que as 

comissões são compostas de conselheiros tanto titulares quanto suplentes. Assim, 

caso um profissional se desvincule do Conselho, a substituição deste profissional 

deve ser refeita na resolução, periodicamente. Tal personalização da composição 

da comissão, aponta que há uma situação de politização, pois a representação não 
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ocorre institucionalmente, mas personificadamente. Por outro lado, quando ocorre 

a indicação do nome do profissional, entende-se que pode haver maior 

comprometimento deste profissional quanto à agenda da comissão. 

 No âmbito da gestão das medidas socioeducativas é onde reside a maior 

atuação do ponto de vista específico da implementação do ECA no Estado de 

Goiás, pois das 05 resoluções, duas delas são relativas a planejamento de ações 

da Lei Federal 12.594/2012, que são a definição de um grupo de trabalho para a 

elaboração do Plano Estadual Decenal de Atendimento Socioeducativo (Res. 

24/2013) e a aprovação do documento Final (Res. 34/2016). 

 As outras resoluções que se referem às medidas socioeducativas, dizem 

respeito a: a) a definição dos critérios para inscrição dos programas estaduais de 

atendimento socioeducativo, que executam as medidas socioeducativas de 

semiliberdade e internação (Res. 21/2012); e b) aprovação de Projeto Político 

Pedagógico das unidades em meio fechado e também aprova projetos 

arquitetônicos de Unidades Socioeducativas a serem construídos nos municípios 

de Itaberaí, Itumbiara, Porangatu, São Luiz dos Montes Belos e Caldas Novas (Res. 

25/2013); c) aprovação de plano de trabalho para convênio entre a Secretaria 

Cidadã e a então Secretaria de Direitos Humanos para a Construção de Unidade 

Socioeducativa em Itumbiara (Resolução 28/2014). 

 Essas decisões revelam que a maior influência que o CEDCA-GO produz 

para a implementação do atendimento socioeducativo no Estado está no 

fortalecimento das medidas socioeducativas de meio fechado, pois para além do 

que foi deliberado, não existem diretrizes ou ações que estejam voltados para o 

fortalecimento das medidas em meio aberto, a exceção daquilo que é estabelecido 

pelo Plano Estadual Decenal de Atendimento Socioeducativo, documento que foi 

construído planejando ações para todas as medidas socioeducativas em todo o 

território do Estado de Goiás. 

  Ademais, ressalta que o conselho formulou critérios para a inscrição dos 

programas de atendimento, mas, no período, nenhum programa recebeu o registro 

de inscrição. Essa limitação da implementação da política de atendimento pode 

sugerir que haja um aprofundamento da forma que o atendimento socioeducativo 

definido na Lei 12.594/2012 está sendo implementado no Estado.  
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 Quanto à realização de Conferências, não é apontada em nenhuma das 

duas documentações quanto atribuição do CEDCA realizá-las. Essa é uma 

característica encontrada em outros conselhos, a exemplo do que prescreve a 

LOAS e também a Lei Federal que criou o CONANDA.  

Observamos que as duas resoluções definem critérios para a IX Conferência 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (19/2012 e 30/2014), sendo que 

em uma apenas é alterada a data da realização do evento e a segunda aponta os 

membros da comissão organizadora. Não há resoluções que encaminhem o 

desfecho das propostas ou dos resultados gerados pela Conferência. 

 No que concerne à área de Orçamento e Fundos para Crianças e 

Adolescentes, as duas resoluções identificadas concernem a: a) aprovação do 

plano de aplicação e de ação do ano de 2013 (Res. 22/2013); e b) aprovação de 

um gasto do recurso para aluguel de ônibus para a Participação de representantes 

na Conferência Nacional (Res. 33/2016). 

 O Plano de ação e de aplicação para o ano de 2013 gastou a ordem de 

R$ 324.000,00 para as mais diversas áreas da política pública para a infância e 

adolescência, em consonância com as diretrizes estabelecidas e definiu a 

realização de campanhas, de divulgações, de mobilizações, e uma definição de 

171.000,00 para o Grupo de Trabalho da Convivência Familiar e Comunitária. 

 A despeito do que estabelece o Regimento Interno de que o Conselho irá 

fazer a divulgação dos seus planos de ação e aplicações, bem como dos recursos 

existentes no FECAD, apenas no ano de 2013 ocorreu tal divulgação. Entretanto, 

o gasto efetivamente deliberado, ocorreu apenas no ano de 2016, na ordem de 

R$4.100,00. Não constam outros planos de ação, tampouco divulgação do saldo 

atual do FECAD. 

 O que se questiona é que, diante da modificação da Lei Estadual que 

transfere os recursos do FECAD para o Tesouro Estadual, desvirtuando o seu gasto 

é se de fato tal recolhimento ocorreu e como este recurso foi efetivamente 

empregado.  A ausência de resoluções que incidam sobre a formulação do estado 

no PPA, LDO ou LOA torna evidente que esses mecanismos não sejam elaborados 

tendo como pauta ou pano de fundo a prioridade absoluta da criança e do 

adolescente. 
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 A única resolução que aborda a Convivência Familiar e Comunitária, em 

consonância com o PNCFC estabeleceu um Grupo de Trabalho (Res. 23/2013), 

com prazo de 120 dias para a produção do documento final que seria o Plano 

Estadual de Convivência Familiar e Comunitária. Até o final do período, o 

documento em questão não havia sido aprovado, de modo que a resolução se 

tornou apenas uma carta de intenções. 

 Por fim, a resolução 20/2012 estabeleceu, no âmbito do Sistema de 

Garantias de Direitos, os critérios para que os Conselhos Municipais organizem o 

processo de escolha dos Conselheiros Tutelares na primeira eleição unificada do 

país. A unificação da eleição dos Conselheiros Tutelares em todo o país foi uma 

inovação formulada pela Lei 12.696/2012 que modificou os Arts. 132, 134, 135 e 

139 do ECA - todos relativos ao funcionamento dos Conselhos Tutelares. 

 O que se observa pelo comportamento institucional em comparação à 

literatura é que, há uma grande intervenção indireta do Poder Executivo sobre o 

Conselho, não do ponto de vista das resoluções produzidas, mas de ações do ponto 

de vista legal que limitam e/ou restringem sua atuação, limitando assim sua 

competência política no planejamento das ações do governo. 

Ademais, o CEDCA ainda tem uma atuação muito tímida no que diz respeito 

à implementação do ECA. Isso pode ser inferido pelo tipo de decisão que se produz, 

bem como pelo número limitado de resoluções formuladas. Outro aspecto que 

permite a verificação de uma forte politização dessa instituição é o fato de que 

somente a partir de 2015 as resoluções passaram a ser divulgadas em mecanismos 

públicos e formais de divulgação, que é o Diário Oficial do Estado.  

 Apesar da ausência de resoluções no que se refere a Escola de Conselhos, 

essa instituição fez parte do Grupo Gestor37 do Projeto “Escola de Formação de 

Operadores do Sistema de Garantia de Direitos – Escola de Conselhos”, produto 

de um convênio entre a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e a 

SDH38 que se desenvolveu entre o período de 2011 a 2014.  O projeto tinha o 

                                                 
37 A informação sobre a composição do grupo gestor está disponível no site da Escola de Conselhos 
Goiás: http://escoladeconselho.pucgoias.edu.br/index.php/sobre - acesso em 27/07/2017 
38Convênio 758735/2011 – SDH/PR firmado entre este Ministério e a Sociedade Goiana de Cultura 
com vigência entre 26/12/2011 e 26/07/2014. Maiores informações podem ser obtidas no portal de 
convênios do governo federal; 

http://escoladeconselho.pucgoias.edu.br/index.php/sobre
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objetivo de promover a capacitação de 300 conselheiros de direitos e conselheiros 

tutelares dos 246 municípios, além dos Conselheiros Estaduais dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

Assim, segundo os critérios analíticos, as resoluções encontradas para o 

conselho se agrupam da seguinte forma 

 

Tabela 05 – Resoluções do CEDCA/GO organizadas por numeração, data, 

conteúdo, categorizadas pelo tipo de política impactada 

Número da 

resolução 

Data Assunto Aspecto da Política 

Pública (ECA)  

18/2012 26/01/2012 Definição da mesa diretora Institucional 

19/2012 24/04/2012 Mudança de data da 9a Conferência 
Estadual DCA 

conferência 

20/2012 13/11/2012 Diretrizes do processo de escolha 
unificada de conselheiros tutelares 

CT 

21/2012 27/11/2012 Estabelece critérios de Inscrição de 
programas socioeducativos 

MSE 

22/2013 22/02/2013 Aprova plano de ação a aplicação do 
fundo para o período de 2013 

OCA 

23/2013 25/06/2013 Estabelece grupo de trabalho pró-
convivência familiar e comunitária 

CFC 

24/2013 24/09/2013 Estabelece grupo de trabalho para plano 
estadual de atendimento socioeducativo 

MSE 

25/2013 12/11/2013 Aprova Projeto Político Pedagógico das 
medidas socioeducativas em meio 
fechado 

MSE 

26/2014 27/02/2014 Escolha de organizações da sociedade 
civil para compor o conselho 

institucional 

27/2014 10/04/2014 Escolha de organizações da sociedade 
civil para compor o conselho 

institucional 

28/2014 10/06/2014 Aprova projeto arquitetônico para 
unidade socioeducativo em Itumbiara/GO 

MSE 

29/2014 18/08/2014 Mantem conselheiros do mandato 2012-
2014 diante da mudança na lei que 
procedeu reforma administrativa no 
estado que impediu a atuação do 
conselho. 

institucional 

30/2014 30/09/2014 Estabelece comissão organizadora para 
X Conferência DCA 

conferência 

31/2015 27/01/2015 Comissão transitória para decidir 
enquanto CEDCA está impedido de atuar 

institucional 

32/2016 16/02/2016 Definição das comissões e respectivos 
membros 

institucional 

33/2016 29/03/2016 Aprova gasto de aluguel de ônibus para 
conferência nacional 

OCA 

34/2016 03/05/2016 Aprova plano estadual de atendimento 
socioeducativo 

MSE 

35/2016 29/11/2016 Nova definição das comissões e 
respectivos membros 

institucional 



88 

 

Fonte: elaboração própria 

 

 

4.2 – O Conselho Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente no Distrito 

Federal: caracterização 

 
a) Desenho institucional 

 

O CDCA do Distrito Federal foi criado pela Lei nº 234, de 15 de janeiro de 

1992, modificada pela Lei nº 5.244, de 16 de dezembro de 2013. É composto por 

30 representantes, sendo 15 do governo e seus suplentes e outros 15 

representantes das entidades da sociedade civil. Tais instituições devem estar 

devidamente inscritas no CDCA e com funcionamento há mais de um ano. 

Essa lei regulamenta a Política de direitos da criança e do adolescente no 

território, primeiro definido em conformidade com o ECA, os direitos da criança e 

do adolescente e três tipos de políticas para a promoção desses direitos: a) políticas 

sociais básicas; e b) políticas compensatórias. Cria também três órgãos para a 

promoção desses direitos: o CDCA, o Fundo Distrital da Criança e do Adolescente 

e os Conselhos Tutelares. Além disso, dispõe sobre a participação comunitária nas 

definições das políticas, seja por meio do Conselho Tutelar ou por meio da 

participação na escolha desses conselheiros; por meio da participação institucional 

no conselho de direitos; ou por meio de sugestões ou encaminhamentos neste 

Conselho.  

Na Lei, a responsabilidade pela manutenção e provimento de recursos 

financeiros e administrativos fica a encargo da Secretaria de Governo, que 

historicamente, trata das questões relativas ao Chefe do Poder Executivo. 

Atualmente, o Distrito Federal possui uma Secretaria de Estado de Políticas para 

Crianças, Adolescentes e Juventude, que foi criada em 2011 e, em 2015, teve a 

incorporação da Secretaria de Juventude39. A criação de uma Secretaria para lidar 

com todas as especificidades da Criança e do adolescente, revela que as políticas 

para a criança e adolescente detém relevância governamental que se destina à 

                                                 
39 No Decreto Governamental nº 37.896, de 27 de dezembro de 2016 – o Regimento Interno desta 
Secretaria é aprovado. 
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uma Secretaria específica com dotação orçamentária própria para essas políticas 

e para o próprio conselho, ou seja, é uma legislação propiciadora a atuação do 

Conselho em consonância com as Diretrizes Nacionais. 

No que concerne à composição, este é formado por 26 conselheiros, sendo 

13 governamentais40 e 13 não governamentais. Contudo, o Decreto do Chefe do 

Poder Executivo 34606/2015 que designa os membros do Conselho para o ano em 

questão, era composto de 16 representantes governamentais e 16 não 

governamentais. Além de representante titular e suplente, o decreto designa ainda 

um 2º suplente, o que denota a importância que este conselho detém, de modo que 

sempre haja um representante das instituições presentes. O que se observa é que 

a composição do conselho segue a configuração administrativa que a gestão 

governamental distrital desenha, abarcando as diferentes áreas que executam 

políticas que possam afetar crianças e adolescentes. O que se constata é uma 

legislação mais abrangente para o cumprimento da prioridade na definição das 

políticas em todos os órgãos.  

O Regimento Interno do CDCA (Resolução Normativa 070/2014 – artigo 3§ 

- parágrafo único) estipula cinco tipos de atos que permitem a publicidade de suas 

ações, sendo: a) resoluções normativas – regulamenta ou normatiza matéria 

específica; b) resolução de registro - para oficialização de registro de entidades ou 

de programas perante o CDCA/DF; c) resoluções ordinárias - para oficialização de 

deliberações diversas do CDCA/DF; d) edital – para chamadas e divulgação de 

procedimentos específicos; e e) ata – para divulgação das plenárias com as pautas. 

Optamos por uma análise das duas primeiras tipologias documentais tendo em 

vista os critérios metodológicos. 

 

b) Decisões produzidas  - resoluções 

 

Para o período recortado, constam 88 resoluções, sendo 64 ordinárias (nº 

105/2012 a nº 161/2016) e 24 normativas (nº 58/2012 a nº 74/2016), conforme 

                                                 
40 Art. 5º, II – 13 (treze) representantes indicados pelo Poder Executivo do Distrito Federal das 
Secretarias de Educação, de Saúde, de Segurança Pública, de Desenvolvimento Social e Ação 
Comunitária, de Governo, de Administração e de Trabalho. 
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quadro abaixo relacionado. 

 

Tabela 06 – Políticas impactadas pelo CDCA do Distrito Federal: Contagem 

das resoluções 

Área Resoluções Ordinárias Resoluções 
Normativas 

Qde % Qde % 

Gestão Institucional 16 25,00 3 12,50 

Medidas socioeducativas 
- MSE 

3 4,69 2 8,33 

Conferências 4 6,25 0 0,00 

Orçamento e Fundos - 
OCA 

25 39,06 3 12,50 

Conselhos Tutelares - CT 4 6,25 7 29,17 

Protagonismo Juvenil 1 1,56 1 4,17 

Primeira infância 1 1,56 0 0,00 

Políticas sociais básicas 1 1,56 0 0,00 

Escola de Conselhos 0 0,00 1 4,17 

Registro de entidade 7 10,94 4 16,67 

Não identificadas 2 3,13 3 12,50 

Convivência Familiar e 
Comunitária - CFC 

0 0,0 0 0,0 

Total 64 100,00 24 100,00 
Fonte: Elaboração Própria 

 
 No que concerne às decisões, o que se observa é a evidente predominância 

das decisões quanto ao orçamento e ao fundo da criança e do adolescente. Desse 

grupo, observamos que há aprovação do plano de aplicação de todos os anos de 

referência bem como designação dos recursos superavitários do ano-base para o 

ano posterior. Ademais, no período de referência, em todos os anos o CDCA produz 

recomendações diretivas para o poder legislativo quanto à elaboração da LOA, e 

ainda para os mecanismos orçamentários estatais. 

 O Fundo Distrital possui uma movimentação financeira anual na ordem de 

27 milhões por ano (Resolução nº 129/2014). Esse recurso é destinado para 

financiamento das ações não governamentais, subsidiando projetos de 

organizações da sociedade civil. No período observado, foram aprovados 50 

projetos de ações não governamentais (instituições devidamente inscritas no 

CDCA) para receber financiamentos de projetos por meio do Fundo Distrital dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. Esses projetos são aprovados pelo Conselho, 
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por meio de critérios estabelecidos nas resoluções, bem como são firmados 

convênios entre a Secretaria da Criança e da Juventude, seguindo as 

regulamentações da legislação em vigência41 e as entidades prestam contas por 

meio de relatórios àquela Secretaria. Ademais, as ações do Fundo passam pelo 

escrutínio, além da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho, pelo 

Conselho Administrativo do FDCA, composto por Conselheiros do CDCA.  

 O Conselho também estabeleceu diretrizes para concessão e aprovação de 

projetos das entidades governamentais e não governamentais que possam ser 

submetidos aos Editais do CONANDA. Tal feito mostra que há um alinhamento 

entra as ações de nível distrital e Federal.  

 As resoluções que tratam sobre o tema Conferências apresentam todo o 

trâmite, desde a convocação e publicização das deliberações que foram produzidas 

pela 9ª Conferencia dos Direitos da Criança e, além de tornar público o Regimento 

Interno da Conferência em questão, denota a visibilidade que o Conselho atribui à 

Conferência e aos resultados dessa. 

 As resoluções que abordam a rotina institucional do Conselho, apontam as 

definições das instituições (sem identificação do profissional envolvido) que 

poderão compor uma das cinco comissões: Legislação; Políticas Públicas; 

Mobilização e Formação, Conselho Tutelar e Medidas Socioeducativas, estando 

inseridas nas comissões todas as 32 entidades que compõem o Conselho. Um 

diferencial é que as resoluções definem os representantes do Conselho em outras 

entidades cuja representação desta instituição é requerida, tal como a Composição 

do Grupo de Trabalho para a Gestão da PNAISAIRI – política de saúde do 

atendimento socioeducativo. Isso revela que a instituição, além de prover grande 

transparência de suas ações, possui uma gestão institucional altamente 

organizada, no sentido de que todas as ações que envolvem o conselho são 

monitoradas. Ademais, foram incluídas nesse grupo as resoluções que revogam 

e/ou alteram resoluções anteriores.  

 A única resolução que aborda políticas sociais em geral implica em uma 

decisão que contém recomendações ao órgão gestor da política de assistência 

                                                 
41Lei 8.666/1993 – Lei de Contratos na administração pública e a recente 13.019/2014 – que 
normatiza a formalização de Convênios. 
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social, sobre o financiamento integral a entidades da sociedade civil que executem 

o Serviço de Acolhimento, que faz parte de uma das linhas de ações da política de 

proteção de alta complexidade do SUAS e em consonância com o previsto pelo 

PNCFC. Tal recomendação segue o estabelecido na Tipificação Nacional de 

Serviços socioassistenciais do CNAS. Ressalta-se que a diretriz segue um 

diagnóstico institucional com um dado que aponta que são instituições que atendem 

400 crianças na condição de medida de proteção, das quais 360 estão nos serviços 

de acolhimento oferecidos pela sociedade civil. 

 No que concerne ao registro das entidades, das 11 resoluções, as quatro 

normativas impõem os critérios necessários para a concessão de registro de 

funcionamento para instituições que pleiteiem atender crianças e adolescentes. 

Essas normativas detém as diretrizes para que as instituições funcionem no âmbito 

da aprendizagem profissional, além das linhas gerais, e duas delas prorrogam 

prazos de inscrições das instituições no conselho.  

Duas resoluções (114/2012 e 129/2013) suspenderam o registro de 32 

instituições de atendimentos, que vão desde associações que prestam atendimento 

à acolhimento a entidades que executam projetos. As motivações para as 

suspensões são o não encaminhamento dos relatórios anuais de atividades no 

prazo estipulado pelo Conselho. Apesar do rigor do Conselho para a concessão do 

registro, outras 04 resoluções tornaram sem efeito a suspensão (110, 111 e 

113/2012 e 134/2013), ou seja, uma vez que a entidade cumpre com os requisitos 

do Conselho, a autorização para o seu funcionamento é novamente outorgada. 

Uma resolução específica versa tanto sobre o registro de instituições quanto 

sobre o atendimento de medidas socioeducativas, pois aprova os programas de 

atendimento de meio aberto – liberdade assistida e prestação de serviços à 

comunidade – os Regimentos Internos e os Programas de Atendimento de meio 

fechado – semiliberdade e internação – que são vinculadas administrativamente à 

Secretaria da Criança, órgão gestor da política de atendimento de meio fechado, 

conforme prevê a Lei 12.594/2012.   

Conforme também prevê a Lei 12.594/2012 no que diz respeito à definição 

de recursos do Fundo dos Direitos da Criança para as ações que envolvem o 

atendimento socioeducativo, a Resolução 145/2014 define percentuais (20%) dos 
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recursos arrecadados pelo fundo nos planos de aplicação e devem ser destinados 

à cursos de capacitação, implementação de sistemas de informações e de 

avaliações ou outras ações que visem efetivar o sistema de atendimento 

socioeducativo, priorizando o meio aberto. 

O Conselho também se posicionou quanto à utilização de armas de fogo 

pelos profissionais que atuam na linha de frente – socioeducadores – do 

atendimento socioeducativo em meio fechado. Tal resolução é também uma 

recomendação à um projeto de Lei que tramitava na Câmara Legislativa sobre a 

atuação desses profissionais. A decisão do conselho se baseou nos princípios do 

SINASE, que reforça o caráter pedagógico da medida socioeducativa e vetando o 

uso de armas não letais pelos profissionais que operam tal medida.  

Ainda no que se refere à atuação dos socioeducadores na operacionalização 

das medidas em meio fechado, o CDCA (Resolução Normativa 075/2016) reprovou 

uma cartilha elaborada pelo Sindicato do Sistema Socioeducativo (SINDSSE-DF), 

que foi elaborada por esses profissionais para orientar os sindicalizados na sua 

atuação. Após visitas e uma constatação de dificuldades institucionais na 

operacionalização das medidas, o CDCA manifestou que a cartilha restringia 

direitos fundamentais dos adolescentes, recebendo além do veto total, a 

determinação do retorno das atividades que compõem a rotina institucional das 

medidas socioeducativas em meio fechado, com designação clara das atividades 

que devem ser ofertadas aos adolescentes. Isso reforça o efeito que o Conselho 

promove na implementação da medida, pois a decisão implica na mudança das 

práticas institucionais, forçando aos profissionais a executarem tal adequação, 

provendo os direitos básicos desses adolescentes.  

A participação de adolescentes dentro do Conselho, prática que possibilita o 

protagonismo juvenil, foi criado um comitê consultivo e uma assembleia de eleição 

dos adolescentes que irão compor tal comitê, uma ação que propicia que os 

próprios interessados se manifestem quanto às pautas relativas ao interesse dessa 

população, possibilitando também um direito à participação política e ao sentido 

pedagógico desses adolescentes para com a vida pública. 

 As cinco resoluções não encontradas foram procuradas no Diário Oficial, no 

site do conselho e requisitadas ao Conselho por e-mail, sem sucesso, não por falta 
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de tentativas. Assim, não podemos fazer inferências sobre seus conteúdos. 

 No que se refere à categoria Escola de Conselhos, a única resolução 

normativa que aborda a temática, faz a criação de um comitê gestor da política, 

além de estabelecer a política de formação de conselheiros de Direitos e 

Conselheiros Tutelares em conformidade com o Plano de Ação (que não foi 

encontrado). 

 O Conselho também estabeleceu diretrizes para a implementação dos 

Conselhos Tutelares, além de regular as regras do processo de escolha no seu 

território. Também prescreveu uma determinação para o Poder Executivo de criar 

conselhos tutelares segundo a regionalização e a quantidade de população dos 

territórios (resoluções normativas 60, 62 e 63/2013). Essa é uma característica 

relevante, haja vista que o CDCA também acumula a função de conselho municipal, 

assim, ele estabeleceu os territórios de atuação dos Conselhos (Resolução 

107/2012). No que concerne a eleição unificada dos Conselhos em conformidade 

com o ECA, existe uma resolução definindo a comissão organizadora do processo 

e as regras do certame (Resolução 157/2015)  

 Finalmente, a atuação do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 

do Distrito Federal tem sido proeminente para o estabelecimento de diretrizes 

operacionais de outras instituições, como mecanismo normatizador, bem como 

para produzir impactos efetivos sobre a implementação do ECA. Com uma atuação 

muito eficiente no que diz respeito à priorização de recursos públicos e de 

financiamento de projetos para ações de atendimento às crianças e adolescentes. 

 Podemos observar também que a composição do colegiado com um número 

alto de conselheiros (39), e o grande controle sobre as instituições não 

governamentais (haja vista que o CDCA acumula as funções de Conselho Municipal 

e Conselho Estadual) também se revelou avançada. 

 Ademais, o que se percebe é que o CDCA influencia muito mais o Poder 

Executivo do que o contrário, dadas as quantidades de determinações, 

recomendações e orientações do Conselho para as decisões não só do executivo 

e do legislativo, mas também sobre o caráter dessas decisões, respaldadas na 

legislação em vigência. Apesar disso, não sabemos se todas as decisões foram 

acolhidas e implementadas pelo Poder Executivo local, haja vista que essas 
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decisões não possuem força de Lei. 

 Abaixo encontram-se nas Tabelas 07 e 08 as resoluções ordinárias e 

normativas disponibilizadas de maneira categorizadas, ordenadas por número, 

data e política pública impactada pelo conselho. 

  

Tabela 07 – Resoluções Ordinárias do CDCA/DF organizadas por numeração, 

data, conteúdo, categorizadas pelo tipo de política impactada 

Resolução Data Assunto Política 

pública 

impactada 

102/2012 26/03/2012 Liberação de recursos do FDCA para 04 entidades não 
governamentais 

OCA 

103/2012 26/03/2012 Estabelece diretrizes para execução do FDCA em 2012 OCA 

104/2012 23/04/2012 Torna público o regimento interno da IX Conferência 
DCA 

Conferência 

105/2012 26/04/2012 Definição das comissões e respectivas instituições que 
irão compor 

Institucional 

106/2012 26/04/2012 Prorroga prazo para entidades enviarem relatórios 
anuais de atividade  

OCA 

107/2012 26/04/2012 Determina definição de áreas geográficas do Distrito 
Federal para atuação dos Conselhos Tutelares 

CT 

108/2012 26/04/2012 Determina ao Poder Executivo a criação de novos 
Conselhos Tutelares 

CT 

109/2012 06/08/2012 Retifica a Resolução 105/2012 Institucional 

110/2012 21/08/2012 Torna sem efeito cancelamento de registro de 
instituições CACRIA e URBIS 

Registro de 
entidades 

111/2012 26/09/2012 Torna sem efeito cancelamento de registro de 
instituições CEDECA, PESTALLOZZI E CASA DE 
CEARÁ 

Registro de 
entidades 

112/2012 26/10/2012 Aprova conselho administrativo do FDCA Institucional 

113/2012 01/11/2012 Torna sem efeito cancelamento de registro de 
instituições SOCIEDADE DE CRUZ DE MALTA; 
PROJETO SÓCIOEDUCATIVO SANTA 
LUZIA, INSTITUTO MARCELO ANDRADE SILVA 

Registro de 
entidades 

114/2012 01/11/2012 Cancelamento de registro de instituições ASSOCIAÇÃO 
MONTE DAS OLIVEIRAS; ASSOCIAÇÃO DE 
MOBILIZAÇÃO INFANTIL JUVENIL DA ESTRUTURAL - 
ASMIJE; CENTRO IMACULADA CONCEIÇÃO; 
INSTITUTO OLHOS 

Registro de 
entidades 

115/2012 05/11/2012 Liberação de recursos do FDCA para 7 entidades não 
governamentais 

OCA 

116/2012 13/12/2012 Liberação de recursos do FDCA para 9 entidades não 
governamentais 

OCA 

117/2012 13/12/2012 Estabelece diretrizes para execução do FDCA 2013 OCA 

118/2012 13/12/2012 Estabelece percentuais de aplicação do recurso FDCA 
para socioeducativo em 20% em 2013 

OCA 

119/2013 21/03/2013 Definição de calendário de reuniões 2013 Institucional 

120/2013 21/03/2013 Definição dos membros do conselho de administração 
do FDCA 

Institucional 
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121/2013 22/03/2013 Porte de armas para socioeducadores MSE 

122/2013 18/04/2013 Aprova 7 projetos a serem financiados pelo FDCA OCA 

123/2013 12/06/2013 Recomendações a Câmara Legislativa na LDO do ano 
de 2014 para garantia da proteção absoluta a criança e 
ao adolescente 

OCA 

124/2013 20/06/2013 Altera a Resolução Ordinária nº 119, que dispõe sobre a 
composição das Comissões Temáticas do Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal 
- CDCA/DF, suas representações em demais espaços 
de atuação e o calendário de reuniões ordinárias das 
Comissões Temáticas, da Diretoria Executiva e do 
Plenário para o ano de 2013 

Institucional 

125/2013 20/06/2013 Referenda decisão do Comitê administrativo do FDCA OCA 

126/2013 23/07/2013 Aprova 8 projetos financiados pelo FDCA OCA 

127/2013 02/08/2013 Aprova 5 projetos financiados pelo FDCA OCA 

128/2013 22/08/2013 Altera as instituições que compõem as comissões 
temáticas e os respectivos membros 

Institucional 

129/2013 05/08/2013 Suspensão de registros de 28 entidades que atendem a 
crianças e adolescentes 

Registro de 
entidades 

130/2013 02/09/2013 Recomendações a Secretaria de Desenvolvimento 
Social e do Trabalho sobre o financiamento de ações de 
financiamento do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, conforme prescreve a 
Tipificação de serviços socioassistenciais 

Políticas 
sociais 
básicas 

131/2013 18/10/2013 Reajustes nas resoluções 116 e 126 Institucional 

132/2013 25/10/2013 Reajustes na resolução 126 Institucional 

133/2013 26/11/2013 Aprova os programas de atendimento socioeducativo 
em meio fechado e aberto do Distrito Federal 

MSE 

134/2013 21/11/2013 Revoga para 11 instituições os efeitos da resolução 
129/2013 – tornando-as registradas novamente 

Registro de 
entidades 

135/2013 28/11/2013 Aprova o Plano Distrital Decenal para primeira infância Primeira 
infância 

136/2013 10/10/2013 Estabelece diretrizes para execução do fundo 2014 OCA 

137/2014 07/02/2014 Altera tipo de veículo financiado pelo FDCA OCA 

138/2014 07/02/2014 Aprova financiamento de ação OCA 

139/2014 03/04/2014 Define instituições para as comissões e respectivos 
coordenadores para 2014 

Institucional 

140/2014 03/04/2014 Prorroga prazo para entidades enviarem relatórios 
anuais de atividade  

Registro de 
entidades 

141/2014 07/04/2014 Aprova financiamento de ação para três instituições OCA 

142/2014 08/04/2014 Prazo para entidades submeterem projetos para o 
FNDCA, pois o CDCA precisa aprovar antes 

OCA 

143/2014 24/04/2014 Aprova financiamento de 06 projetos pelo FDCA OCA 

144/2014 22/05/2014 Recomendações a Câmara Legislativa na LDO 2015 
para garantia da proteção absoluta a crianças e 
adolescentes 

OCA 

145/2014 22/05/2014 Define percentuais para o socioeducativo de recursos 
destinados pelo FDCA 

MSE 

146/2014 22/05/2014 Modifica percentuais do orçamento 2015 de eventos 
para estudos e pesquisas 

OCA 

147/2014 05/06/2014 Convoca conselheiros para atuar na copa Institucional 

148/2014 25/06/2014 Dispõe sobre o calendário do 2º semestre das reuniões 
ordinárias, das comissões temáticas e da Diretoria 
Executiva do CDCA/DF 

Institucional 

149/2014 24/07/2014 Publica as deliberações da 8a conferência distrital Conferência 

150/2014 22/08/2014 Altera as datas das reuniões dos meses de setembro e Institucional 
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outubro 

151/2014 21/08/2014 Definição de valores para orçamento do FDCA (R$27 
MILHÕES)  

OCA 

152/2014 22/10/2014 Convoca IX Conferência dos direitos da criança e do 
adolescente para dezembro 2015 

Conferência 

153/2014 22/10/2014 Institui comissão para processo seletivo de conselheiros 
tutelares  

CT 

154/2014 11/12/2014 Convocação para assembleia de eleição de comitê 
consultivo de adolescentes do conselho 

Protagonism
o 

155/2015 26/03/2015 Torna sem efeito resolução 154 publicada em 
18/03/2015, mantendo a que foi publicada em 
19/03/2015 

Institucional 

156/2015 25/02/2015 Designação dos membros (agora pessoas não mais 
instituições) para composição das comissões 

Institucional 

157/2015 19/03/2015 Designação de comissão para processo de escolha 
unificado de Conselheiros Tutelares no período 
2016/2019 

CT 

158/2015 11/08/2015 Aprova aplicação do superávit do fundo distrital do ano 
2014 aplicando percentuais em áreas especificas como 
assistência aos adolescentes em risco pessoal e social 

OCA 

159/2015 28/07/2015 Tornada sem efeito em 16/10/2015  Institucional 

160/2016 Sem data Não localizado  

161/2016 Sem data Não localizado  

162/2016 17/02/2016 Aprova aplicação do superávit do fundo distrital do ano 
2015 aplicando percentuais em áreas especificas como 
assistência aos adolescentes em risco pessoal e social 

OCA 

163/2016 16/02/2016 Torna público o regimento interno da IX Conferencia dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 

Conferência 

164/2016 16/12/2016 Instituições homologadas em consonância com Edital OCA 

165/2016 16/12/2016 Torna publica a relação de projetos autorizados a fazer 
captação de recursos por meio do FDCA 

OCA 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Tabela 08 - Resoluções Normativas do CDCA/DF organizadas por numeração, 

data, conteúdo, categorizadas pelo tipo de política impactada 

Número da 

Resolução 

Data da 

resolução 

Assunto Política 

pública 

impactada 

56/2012 02/04/2012 Dispõe sobre o processo de escolha dos Conselhos 
Tutelares do DF para o Triênio 2013-2015 

CT 

57/2012 13/04/2012 Dispõe sobre o Regimento Interno dos Conselhos 
Tutelares 

CT 

58/2012 22/05/2012 Dispõe sobre a alteração da Resolução Normativa nº 
40, que aprova o Regimento Interno do Conselho de 
Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA/DF. 

Institucional 

59/2012 23/05/2012 Dispõe sobre procedimentos para o processo de 
escolha de Conselheiros Tutelares do Distrito Federal 
para o triênio 2012-2015 

CT 

60/2012 31/07/2012 Altera dispositivos da Resolução Normativa nº 56/2012, 
que estabelece o regulamento do processo de eleição 
dos membros dos Conselhos Tutelares no âmbito do 
Distrito Federal para o triênio 2013/2015 

CT 

61/2012 20/08/2012 Dispõe sobre as normas de funcionamento do Fundo OCA 

http://www.crianca.df.gov.br/images/CDCA%20-%20DF/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Normativa/RESOLU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%2060.pdf
http://www.crianca.df.gov.br/images/CDCA%20-%20DF/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Normativa/RESOLU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%2060.pdf
http://www.crianca.df.gov.br/images/CDCA%20-%20DF/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Normativa/RESOLU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%2060.pdf
http://www.crianca.df.gov.br/images/CDCA%20-%20DF/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Normativa/RESOLU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%2060.pdf
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dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito 
Federal – FDCA/DF e dá outras providências. 

62/2013 27/08/2012 Dispõe sobre a revogação da Resolução Normativa nº 
59, de 17 de maio de 2012, que trata de procedimentos 
para o processo de escolha de Conselheiros Tutelares 
do Distrito Federal para o triênio 2012-2015. 

CT 

63/2012 01/11/2012 Dispõe sobre a alteração da Resolução Normativa nº 
56, que estabelece o regulamento do processo de 
eleição dos membros dos Conselhos Tutelares no 
âmbito do Distrito Federal para o triênio 2013/2015. 

CT 

64/2013 28/03/2013 Dispõe sobre a prorrogação do prazo estabelecido pelo 
artigo 67 do Regimento Interno do Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal 
– CDCA/DF, para as entidades registradas 
apresentarem os seus relatórios anuais de 2013. 

Institucional 

65/2014 06/06/2014 Dispõe sobre as regras de aproveitamento de 
Conselheiros Tutelares e Suplentes  

CT 

66/2014 01/07/2014 Dispõe sobre a prorrogação do prazo estabelecido pelo 
artigo 67 da Resolução Normativa nº 40 

Registro de 
entidades 

67/2014 01/07/2014 Dispõe sobre o registro de entidades de aprendizagem 
profissional e inscrição de programas.  

Registro de 
entidades 

68/2014 08/08/2014 Dispõe sobre a criação do Comitê Consultivo de 
Adolescentes do Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Distrito Federal. 

Protagonis
mo 

69/2014 14/08/2014 Dispõe sobre a criação e manutenção da Escola de 
Conselhos do Distrito Federal e dá outras providências. 

Escola de 
Conselhos 

70/2014 16/12/2014 Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal 
CDCA/DF. 

Institucional 

71/2014 16/12/2014 Estabelece critérios e procedimentos para registro e 
inscrição de programa, perante o Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, de 
entidades governamentais e não governamentais que 
desenvolvam ações para promoção, proteção, defesa e 
garantia dos direitos da criança e do adolescente. 

Registro de 
entidades 

72/2016 Sem data Não localizada  

73/2016 Sem data Não localizada  

74/2016 Sem data Não localizada  

75/2016 31/05/2016 Dispõe sobre a retomada imediata dos direitos dos 
adolescentes e jovens em cumprimento de medida 
socioeducativa de privação de liberdade em Unidades 
de Internação no âmbito do Distrito Federal. 

MSE 

76/2016 05/08/2016 Altera a Resolução Normativa nº 61/2012 que dispõe 
sobre as normas de funcionamento do FDCA/DF e dá 
outras providências. 

OCA 

77/2016 03/08/2016 Dispõe sobre a prorrogação do prazo de apresentação 
de documentação para reavaliação de registro e dá 
outras providências. 

Registro de 
entidades 

78/2016 08/12/2016 Dispõe sobre a utilização dos veículos para atendimento 
dos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativa. 

MSE 

79/2016 08/12/2016 Altera a Resolução Normativa n°61/2012 que dispõe 
sobre as normas de funcionamento do FDCA/DF e dá 
outras providências. 

OCA 

Fonte: Elaboração Própria 

 

http://www.crianca.df.gov.br/images/CDCA%20-%20DF/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Normativa/RESOLU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%2062.pdf
http://www.crianca.df.gov.br/images/CDCA%20-%20DF/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Normativa/RESOLU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%2062.pdf
http://www.crianca.df.gov.br/images/CDCA%20-%20DF/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Normativa/RESOLU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%2062.pdf
http://www.crianca.df.gov.br/images/CDCA%20-%20DF/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Normativa/RESOLU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%2062.pdf
http://www.crianca.df.gov.br/images/CDCA%20-%20DF/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Normativa/RESOLU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%2063.pdf
http://www.crianca.df.gov.br/images/CDCA%20-%20DF/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Normativa/RESOLU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%2063.pdf
http://www.crianca.df.gov.br/images/CDCA%20-%20DF/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Normativa/RESOLU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%2063.pdf
http://www.crianca.df.gov.br/images/CDCA%20-%20DF/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Normativa/RESOLU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%2063.pdf
http://www.conselho.crianca.df.gov.br/images/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%2065.pdf
http://www.conselho.crianca.df.gov.br/images/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%2065.pdf
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4.3 – Avaliação de desempenho efetivo dos conselhos em perspectiva 
comparada – Goiás e Distrito Federal 

 

A análise comparada pretende ressaltar semelhanças e diferenças de 

desempenho de cada um dos Conselhos por meio da construção da 

variável/categoria “níveis de desempenho segundo efetividade”, utilizando-se dos 

critérios e elementos já anteriormente vistos.  

A primeira dimensão comparativa refere-se o desenho institucional, de modo 

que a partir cada uma das unidades de análise - , daqueles contidos na Tabela 03, 

previamente apresentadas -, considerando aquilo que apontam os documentos já 

observados, afere-se um nível de desempenho efetivo. As unidades de análise do 

desenho institucional são: a) Legislação de criação do conselho e do fundo; b) 

atribuições e competências do Conselho; c) Composição do Conselho; d) 

Resoluções, aos quais serão categorizados em níveis de desempenho, podendo 

ser DEB (desempenho efetivo baixo), DEM (desempenho efetivo médio) ou DEA 

(desempenho efetivo alto). Ou seja, aquilo que se verificou no estudo de caso será 

categorizado para explorar relações existentes entre características 

organizacionais e  desempenho efetivo dos conselhos. 

No segundo momento, a avaliação do desempenho implicará na atribuição 

dos mesmos níveis de desempenho efetivo aos resultados produzidos pelas 

resoluções, verificando o desempenho do Conselho na implementação das 

políticas para a Infância e adolescente. 

Finalmente, o resultado final da análise de desempenho permitirá que 

verifiquemos o tipo de implementação das políticas do ECA no território que 

predominam em cada um dos conselhos. Essas tipologias podem ser top-down ou 

bottom-up. Essa definição será medida em consonância com os resultados 

percebidos ao longo das demais dimensões. 

A avaliação de desempenho dos conselhos encontra-se disponível no 

quadro sintético da Tabela 09: 

 

Tabela 09 – Análise de desempenho efetivo em perspectiva comparada Goiás 

e Distrito Federal 
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Dimensões 

Comparativas 

Unidade de análise GOIÁS DF 

DESENHO 

INSTITUCIONAL 

Legislação de criação do 
Conselho e do fundo 

DEB DEA 

Atribuições e competências DEA DEA 

Composição do Conselho DEM DEA 

Resoluções  DEB DEM 

IMPACTO DAS 

DECISÕES NAS 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Gestão Institucional DEA DEA 

Medidas socioeducativas DEA DEA 

Conferências DEM DEA 

Orçamento e Fundos DEB DEA 

Conselhos Tutelares DEM DEA 

Protagonismo Juvenil DEB DEA 

Primeira infância DEB DEA 

Políticas sociais básicas DEB DEB 

Escola de Conselhos DEB DEA 

Convivência Familiar e 
Comunitária 

DEM DEB 

Registro de entidade DEB DEA 

TIPO DE 

IMPLEMENTAÇÃO 

Modelos de Implementação em 

que se enquadram 

TOP 

DOWN 

BOTTOM 

UP 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Do ponto de vista institucional, verificamos que ambos possuem atribuições 

e competências que se encontram em consonância com aquilo que preconizam o 

CONANDA nas resoluções que estabelecem os Conselhos o que leva a uma alta 

capacidade  

Em observação comparada dos conselhos, fica evidenciado uma maior 

capacidade de produtividade do CDCA-DF do que no CEDCA-GO, de modo que o 

primeiro conselho gera maior impacto na implementação das políticas para a 

infância e adolescência. 

 O primeiro elemento que aponta as nuances está na própria legislação, haja 

vista que a intervenção restritiva do Poder Executivo sob o apoio do Legislativo 
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sobre Conselho em Goiás afeta a baixa aderência desse na implementação das 

políticas públicas em seu território.  

 Já a legislação do DF é sintética, mas a prática do conselho denota que há 

uma atuação que vai além daquilo que a legislação aborda, pois embora a lei 

aponte apenas 10 instituições, o conselho é composto por 13 órgãos 

governamentais e não governamentais. A representação também detém alta 

pluralidade pois detém 03 representantes (um titular e dois suplentes) fato esse que 

possibilita a participação efetiva dessas instituições. Outro elemento que confirma 

a pluralidade participativa desse conselho é a comissão especifica de 

representantes adolescentes nessa instituição, garantindo que os interessados 

possam participar das decisões que lhe são afetas, além de promover o 

protagonismo infanto-juvenil. 

 Dos aspectos verificados, a única área de atuação das políticas que o 

CEDCA GO produz um maior impacto do que o CDCA-DF é na área de Convivência 

Familiar e Comunitária. Entretanto, apesar da resolução apontar para uma 

definição, essa não é completa para a política pública pois não conclui o processo. 

 No que concerne à gestão institucional, a ambos conselhos foi atribuído o 

alto desempenho, que se deve ao fato de que embora o Conselho de Goiás 

estivesse em condição de embargo por causa da legislação, esse realizou os 

procedimentos internos por meio das resoluções para manter o funcionamento da 

instituição com a definição da comissão provisória. 

Por fim, conclui-se pela avaliação que o tipo de implementação 

predominante, verifica-se que o modelo Top-down prevalece no CEDCA/GO, tal 

inferência se deve ao fato de que diante do somatório das variáveis de 

desempenho, consoante a modificação da legislação (decisão tomada pela alta 

gestão do Poder Executivo) e o baixo desempenho produzido pelo conselho. Por 

outro lado, o modelo prevalescente no CDCA/DF é o modelo bottom-up haja vista 

a baixa influência das decisões do Poder Executivo além da grande produtividade 

e impactos contidos nas resoluções produzidas pelo Conselho no período.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao finalizar este estudo sobre a atuação dos Conselhos de Direitos da 

Criança e do Adolescente do Estado de Goiás e do Distrito Federal, retomamos a 

pergunta e às hipóteses que postulamos na nossa introdução: se essas instituições 

têm tido sua atuação mais direcionada para a implementação do ECA onde atuam 

ou se suas decisões seriam administrativas. 

Percebemos que apesar das disparidades regionais, culturais, econômicas, 

sociais e políticas subjacentes que poderiam influir nos resultados obtidos por meio 

da análise da Lei Estadual, do Regimento Interno e das Resoluções por um breve 

período foi possível identificar que o Conselho do Distrito Federal tem notadamente 

uma atuação mais consolidada na implementação das políticas públicas previstas 

pelo ECA em seu território.  

O desempenho institucional possível ao Conselho depende de outras 

questões administrativas que envolvem decisões de outras instâncias que irão 

afetar a essa instituição, como por exemplo: o posicionamento institucional da área 

da infância, pois como a criança já é uma prioridade de governo no DF, eito ao 

CDCA. A mesma coisa não acontece em Goiás quando a criança não é tratada com 

a devida prioridade, e com efeito, o CEDCA produziu menor efeito sobre a policy 

making. 

Observamos que, conforme aponta a literatura, não podemos fazer 

generalizações de que os Conselhos têm se tornado cada vez mais uma instituição 

burocratizada, mas há um entrave na execução das ações em Goiás, a medida em 

que seus processos são os mesmos de órgãos da administração pública formal e 

seus participantes ocupam uma função pública de relevância, sendo inclusive 

disciplinados pelas mesmas diretrizes de servidores civis. O que se pergunta é que 

se tal processo é ocasionado pelo excesso de rigores normativos tanto pela própria 

lei de criação, quanto daquelas diretrizes do CONANDA, e se tem favorecido o 

fortalecimento dessa instituição para efetivamente controlar a implementação do 

ECA em seu âmbito de atuação. 

Outrossim, no âmbito de Goiás, houve no período uma grande influência do 

poder executivo, que, inclusive restringiu sua atuação por um ano nas políticas 
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públicas por um efeito legislativo. Além disso, as decisões realizadas pelo Conselho 

predominantes concerniam ao seu funcionamento interno, do que propriamente 

possibilitando uma implementação da política pública.  

Uma de nossas hipóteses, era da falta de uso dos fundos estaduais e baixo 

ou nenhum impacto sobre o orçamento público, o que se confirmou em Goiás, mas 

se mostrou totalmente inverídico no DF. Nas resoluções do CDCA do Distrito 

Federal, predomina a variável de Orçamento e Fundos, e especificamente sobre as 

decisões que dizem respeito ao Fundo da Infância, uma das linhas de atuação, mas 

que, segundo a literatura, provê uma função paralela da responsabilidade do 

Estado. 

No que concerne às políticas públicas para a criança e adolescente, nenhum 

dos dois conselhos tem uma aderência a todas as áreas das políticas do ECA, mas 

a um pequeno grupo de ações que foram percebidas e que compuseram a tabela 

1. Evidencia-se a ausência de decisões sobre saúde, educação, esporte, cultura e 

lazer, bem como outras áreas que envolvem a proteção como a defesa técnica de 

crianças e adolescentes ou ações que envolvam órgãos como poder judiciário ou 

ministério público que não aparecem. 

 Outras temáticas que também se fizeram ausentes como enfrentamento da 

violência e exploração sexual, enfrentamento ao trabalho infantil, atendimento a 

crianças desaparecidas, entre outras. Tais ausências pode evidenciar que as 

pautas dos conselhos são produzidas a partir das demandas que eles recebem. E 

não quanto a um planejamento, que nos documentos verificados evidenciam 

apenas o plano de ação afeto aos recursos dos Fundos.  

Diante desse cenário, percebemos muito mais dúvidas do que certezas. Por 

ter característica híbrida, ter uma função pública relevante, estar submetido ao 

disciplinamento institucional de uma burocracia, e por não haver remuneração daria 

aos conselheiros um comprometimento menor quanto às políticas para criança no 

Estado? E, em contrapartida, por haver maior capital econômico envolvido no 

funcionamento do Conselho do Distrito Federal, e por consequentemente haver 

maior repasse financeiro às instituições não governamentais daria maior 

importância a essas ações? 

Novos estudos com maior abrangência, poderiam subsidiar tais respostas. 
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Estudos que possibilitem avaliar, do ponto de vista mais específico das percepções 

dos profissionais sobre essas dúvidas, como se eles têm conhecimento de tantas 

responsabilidades imputadas por essas diretrizes normativas e se há um 

engajamento mais profundo que possibilite o controle da política.  

Dessa forma, espera-se que esta pesquisa ofereça, aos dois conselhos, um 

feedback que possa propor novas estratégias de ação e novos apontamentos 

diretivos para que haja um aprimoramento institucional desses dois Conselhos, 

permitindo assim que haja um maior engajamento desses profissionais com a 

implementação das políticas do ECA em seus respectivos territórios de atuação.
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