
O PAPEL DO CONSELHO TUTELAR JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES ESCOLARES

Palavras-chave: Conselho Tutelar. Escola. Direitos das crianças e dos adolescentes.
Neoinstitucionalismo.

Bolsista: Miriã Fagundes Veiga (FE/UNICAMP)
Orientadora: Profª. Drª. Débora Cristina Jeffrey (FE/UNICAMP)

Introdução

O Estatuto da Criança e do Adolescente ratifica os direitos fundamentais para o pleno
desenvolvimento da criança e do adolescente. Além da garantia desses direitos é previsto pelo
ECA, a atuação do Conselho Tutelar (CT) como um órgão autônomo, encarregado pela
sociedade de zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes.

O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança
e do adolescente, definidos nesta Lei (BRASIL, 1990. Art. 131).

Promover a compreensão entre os desdobramentos persistentes das políticas
educacionais no espaço escolar e a atuação do Conselho Tutelar (CT), possibilita a percepção
sobre quais ações e limitações estão presentes nas relações construídas nessas instituições de
apoio a crianças e adolescentes. A atuação apresentada pelo CT e pela escola é alvo de
constantes dúvidas. Por vezes, é possível encontrar narrativas de que o Conselho Tutelar tem
como função tomar para si os deveres e responsabilidades pertinentes à escola, comunidade e
sociedade.

A escola e o Conselho Tutelar possuem em comum vínculos de grande
responsabilidade com a criança e com o adolescente. Enquanto o Conselho Tutelar é
apresentado como órgão autônomo, com atribuições de fiscalizar, zelar e proteger os direitos
de crianças e adolescentes, a escola é considerada como a instituição responsável por
partilhar a troca de culturas e saberes entre os educandos.

Diante disso, é de extrema importância compreender o vínculo e atribuições que se
apresentam através dessas relações que envolvem além das crianças e adolescentes, suas
famílias (PEREIRA, 2016).

[...] a escola como o conselho tutelar estão próximos da comunidade o que os
torna importantes, e mais ainda se atuarem de forma integrada sabendo
identificar suas atribuições enquanto cada órgão bem como seu papel
enquanto rede de atendimento. (PEREIRA, 2016, p. 2).

Tendo em vista a importância da atuação integrada entre o Conselho Tutelar e a
educação, o presente projeto de pesquisa pretende analisar alguns questionamentos: Quais
processos legislativos previstos no ECA, refletem a atuação do Conselho Tutelar? De que



modo o Conselho Tutelar e as escolas se integram na garantia de direitos à criança e ao
adolescente? Qual a compreensão e encaminhamentos são efetivados pelos conselheiros
diante das queixas feitas pelas escolas?

Para responder a tais questionamentos, considera-se o conceito de proteção e garantia
dos direitos das crianças e adolescentes presentes no ECA, mobilização de políticas públicas
que refletem diretamente na atuação de conselheiros diante de queixas apresentadas pela
escola no CT, cabe-se a isso analisar quais as influências e reflexões diante da percepções
teóricas ( Hall e Taylor, 2003) referente a atuação que corrobora para a mediação existente
entre essas duas instituições que desempenham papéis fundamentais na garantia de direitos de
crianças e adolescentes.

Através desse trabalho, que engloba políticas públicas educacionais, será possível
ampliar as bases e conhecimentos a respeito dos avanços legislativos apresentados pelo ECA,
as ações assertivas, a compreensão das atribuições do Conselho Tutelar e também a
concepção em relação aos avanços necessários entre os dois órgãos estudados,tornando mais
reflexivo o processo de encaminhamento de queixas ao CT,, bem como auxiliar a
compreensão dos educadores acerca dos conhecimentos dos conhecimentos legislativos
acerca desse assunto.

Metodologia

A abordagem a ser desenvolvida nessa pesquisa será a qualitativa. Conforme
apresentado por Teixeira (2015), que faz menção às análises feita por Minayo (2010 apud
MARTINS; RAMOS, 2013, p. 10), a pesquisa qualitativa é apresentada como metodologia
que busca responder "questões muito específicas e pormenorizadas, preocupando se com um
nível da realidade que não pode ser mensurado e quantificado”.

Nesse sentido, a pesquisa apresentará uma concepção exploratória que tem como
objetivo, conforme assinala Selltiz et al (1967, p. 63, apud GIL, 2002, p. 41), o embasamento
de ideias que envolvem: “ levantamento bibliográfico; análise de exemplos que "estimulem a
compreensão" .

Em diálogo com a pesquisa qualitativa e exploratória, o projeto apresentará um
panorama de “investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de
seu contexto da vida real” ( YIN, 2005), com o principal objetivo de analisar profundamente
o CT, trazendo como abordagem a possibilidade de compreensão dos fenômenos e
percepções que englobam o cenário político educacional diante das demandas e medidas
apresentadas pelo Conselho Tutelar.

Para a elaboração do projeto em questão, foi realizado um levantamento documental
e bibliográfico, que foi norteado através de artigos acadêmicos, estudos de livros
especializados sobre o tema, decretos legislativos presentes no Estatuto da Criança e do
Adolescente, dialogando com a Lei 8.069. As análises das leituras realizadas favorecem
melhor compreensão concernente à relação existente entre o Conselho Tutelar e as
instituições escolares, referentes às políticas públicas, na garantia do direito integral da
criança e do adolescente, reconhecendo a atuação e a capacidade dessas duas importantes
instituições: Conselho Tutelar e Educação.

A essa abordagem, somando-se ao levantamento bibliográfico e documental, terá
como ponto de partida a concepção neo-institucionalista ( Hall e Taylor, 2003 e Rocha,
2005), modelo de análise relacionado às políticas públicas que demonstra a atuação das
instituições e seus indivíduos mediante o Conselho Tutelar e a Educação. O pressuposto
teórico neoinstitucionalista favorece a compreensão das decisões estratégicas dos atores
presentes nas instituições, “os indivíduos agem de modo a maximizar a satisfação de suas



próprias preferências e o fazem com o risco de produzir um resultado subótimo para a
coletividade’’ HALL e TAYLOR et at (2003, p. 197 apud CASTRO, 2013, p. 3).

O modelo neoinstitucional é hoje, indiscutivelmente, uma referência fundamental
para o estudo das políticas públicas [...] o neoinstitucionalismo contempla fatores de
grande importância analítica, e de grande poder explicativo, para o entendimento de
processos de tomada de decisões públicas. Aspectos como o papel das idéias e a
mudança das instituições, por exemplo, contribuem de maneira significativa para o
desenvolvimento dos estudos na área. ( ROCHA, 2005, p. 24).

Sendo assim, as análises e reflexões desenvolvidas nessa pesquisa compreenderão
qual a relação vigente entre o Conselho Tutelar e as instituições escolares, diante de
fundamentações relacionadas ao levantamento teórico, mediante as concepções e atuações
dos conselheiros e educadores.

Resultados e Discussão

Os estudos e análises que constroem as diferentes perspectivas do
neoinstitucionalismo abrangem variantes econômica, histórica, sociológica e um dos estudos
mais recentes a concepção discursiva. A partir desse ponto o neoinstitucionalismo permite
uma grande variedade de “posições epistemológicas, teóricas e metodológicas.” ( ROTH,
2014, p. 3). Essas teorias têm como ponto de partida analisar a notabilidade das instituições
diante dos processos sociais e também políticos.

O novo institucionalismo, apresenta características e abordagens que buscam
questionar como funcionam as instituições, como elas influenciam os processos legislativos e
como promover melhorias para a implementação das políticas públicas, analisando a
influência que as instituições políticas provoca nos indivíduos e autores que estão envolvidos
nos processos sociais, concluindo assim que as instituições provocam diferentes impactos nos
resultados.(Hervier in Boussaguet et al., 2010: 375). A partir desse olhar, é possível analisar o
papel do Conselho tutelar junto às instituições escolares, classificando em diversos
parâmetros, suas demandas e perspectivas.

Neo-institucionalismo postula que atores e instituições influenciam uns aos outros.
inserido em um quadro de regras formais e informais, o ator se comporta
parcialmente de acordo com os valores transmitidos pelas instituições
(estruturalismo), mas, ao mesmo tempo, é capaz de prosseguir calculista ou
estratégico, dependendo de suas próprias decisões, e dessa forma, provocam a
transformação das regras (Roth in Knoepfel et al 2006: 101).

Desse modo, os paradigmas que constroem a análise neoinstitucionalista são
assimilados com as práticas do racionalismo individualista e ao behaviorismo que “interpreta
o comportamento econômico e político coletivo como a consequência agregada de escolha
individual” ( Carrasco, Chepe in Powell, DiMaggio, 1999: 34). A influência mútua que
ocorre entre instituições e autores fomenta posteriores análises e discussões visando
compreender ainda mais o papel do CT junto às instituições escolares.

Com base nos levantamentos legislativos e bibliográficos, nota-se que o Conselho
Tutelar tem um regimento próprio, pois é decretado por lei a sua autonomia, não sendo
subordinado a outro órgão, sendo vinculado unicamente ao Poder Executivo, tendo sua
competência e atribuições legalmente previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescentes.
Em contrapartida, as instituições escolares têm suas atribuições e regulamentações
fiscalizadas por outros órgãos, não sendo previsto por lei a sua autonomia.

Através de uma análise neoinstitucional, conclui-se no entanto que tanto o CT e as
instituições escolares podem influenciar significativamente a qualidade das políticas



implementadas. O comportamento dos autores envolvidos nessas instituições pode se
manifestar diante de diferentes perspectivas,"ao invés de ser guiado por regras institucionais
formais estabelecidas, os membros das instituições são mais influenciados pelos valores
presentes dentro das organizações” ( Guy Peters, 2003, p. 67). Para ambas instituições
pautadas nas deliberações legislativas espera-se que o envolvimentos dos autores seja de
forma equitativa e clara, podendo assim construir novos cenários e criar soluções adequadas
para os encaminhamentos realizados pelas escolas para os CT. Para isso é necessário o
aprofundamento das deliberações existentes nas instituições escolares e nos Conselhos
Tutelares, tendo em vista os valores democráticos e através de arranjos institucionais
claramente definidos, propondo assim aproximar as ações e estratégias promovidas pelos
conselheiros junto às instituições escolares.

Conclusão

A análise do papel desenvolvido pelo Conselho Tutelar junto às instituições escolares
ainda está em fase de elaboração, desse modo os resultados e discussões apresentados
anteriormente referem-se aos estudos de fontes primárias utilizadas para a construção e
desenvolvimento do projeto.
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