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RESUMO: A presente pesquisa buscou conhecer a atuação do Conselho Tutelar, previsto 
no Estatuto da Criança e do Adolescente, frente à evasão escolar de adolescentes no 
município de Barretos/SP e os motivos que os levam a abandonar a escola, sem 
expectativas do retorno aos estudos. A pesquisa de campo foi realizada com adolescentes 
evadidos das escolas estaduais do referido município. Com a pesquisa bibliográfica e 
documental foi possível aprofundar o objeto estudado. Constatou-se que o adolescente é 
vítima de um sistema escolar histórico excludente e elitista e para romper tal situação, deve 
ter oportunidades para o seu protagonismo na sociedade vigente. 
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ABSTRACT: The present research sought to know the performance of Guardian Council, 
laid down in the Child and Adolescent Statute (CAS), front of the teenager school dropout in 
Barretos/SP and the reasons that lead them to leave the school, without expectations of back 
to studies. The field research was conducted with teenagers who dropped out State schools 
in this same city. With bibliographical and documentary research, it was possible to deepen 
the object studied. It was noted that teenagers are victims of a elitist excluding historical 
school system, therefore, for breaking this situation, it should provide opportunities for 
playing their role in current society. 
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1. INTRODUÇÃO 

A escolha do tema Conselho Tutelar e o adolescente evadido da escola, justifica-se 

pela nossa história pessoal pautada no trabalho social desenvolvido com crianças e 

adolescentes em movimentos sociais e  projetos nas políticas de assistência social, saúde e 

educação, acreditando que todos são sujeitos de sua história e podem conquistar a sua real 

cidadania. As pesquisadoras foram conselheiras tutelares no município de Barretos/SP, na 

gestão 1999 a 2002 e desenvolveram durante três anos um intenso trabalho junto às 

escolas estaduais e municipais desta cidade, dentre outras atribuições do órgão previstas na 
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lei, segundo o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069/90 - 

ECA. 

Ressaltamos que tal pesquisa não foi publicada e as autoras desenvolvem um 

trabalho de assessoria junto aos conselhos que atuam diretamente com a criança e 

adolescente no município da referida cidade. 

 Como sempre acreditamos na juventude e no seu potencial a ser desenvolvido, 

necessitando de oportunidades para isso, não podemos conceber que grande número de 

jovens evadidos da escola, não possam pensar em si mesmos e fiquem expostos e 

vulneráveis aos riscos da sociedade tais como: drogas, violência, prostituição e outros. 

Com a promulgação da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, fica 

determinada a obrigatoriedade da criação do órgão permanente, o Conselho Tutelar, em 

todos os municípios brasileiros, segundo o art. 132, desta lei. Sua importância passa pelo 

cumprimento legal em “zelar pela efetivação dos direitos da criança e do adolescente”     

(art. 131). 

 Diante desta realidade analisamos, a contribuição do Conselho Tutelar mediante o 

problema da evasão escolar. 

 Buscou-se estudar a atuação do Conselho Tutelar frente à evasão escolar de 

adolescentes no município de Barretos, conhecendo os problemas enfrentados pelo mesmo 

e os motivos que levam o adolescente a abandonar a escola. 

 Nossa experiência neste órgão municipal, colocou-nos frente ao sério 

questionamento da educação, pois na afirmação de Demo (2000), deparamo-nos com um 

povo que não sabe pensar, escrever ou ler a realidade politicamente, impedindo de tornar-

se sujeito da história. 

 A escolha da evasão escolar justifica-se pelos muitos atendimentos diários 

realizados à esta população do Conselho Tutelar e quando os adolescentes afirmavam que 

desejavam ficar livres de qualquer ocupação para trabalhar e ajudar em casa. Contudo 

deparando-se com a realidade do desemprego, a falta de qualificação no trabalho e os 

preconceitos de raça, classes sociais e outros que faziam o adolescente permanecer 

desocupado. 

 A reflexão diante da evasão escolar e Conselho Tutelar, revela o adolescente como 

vítima de um sistema individualista, competitivo, preconceituoso, elitista e excludente.  

Por fim, entende-se que o Conselho Tutelar, órgão municipal, tem importância na 

garantia da cidadania dos adolescentes, sujeitos de sua história e possíveis construtores de 

uma sociedade justa e humana.  
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2. OBJETIVO 

Conhecer os motivos que levam o adolescente a evadir-se da escola e não 

apresentar expectativas para o retorno aos estudos, como possibilidade de melhores 

condições de vida pessoal e familiar.  

3. JUSTIFICATIVA  

A sociedade tem um compromisso, tanto do ponto de vista ético quanto do legal, de 

proteger as gerações mais novas contra todo tipo de agressão, seja ela física ou moral. Com 

isso, os brasileiros recentemente promulgaram normas revolucionárias na Constituição de 

1988, firmaram a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 e criaram novas regras 

de conduta no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990.  

 Segundo Sêda (1998, p. 43), o problema básico que percebemos é que autoridades 

tais como: legisladores, membros do executivo, juízes, promotores, policiais e a sociedade 

em geral: pais, filhos, professores, alunos, médicos, esportistas, empresários, sindicalistas, 

jornalistas e outros, contribuíram, muitas vezes, vendo a infância brasileira pobre, em 

situação irregular (Lei 6679/79 – Código de Menores), “adultos em miniatura”, quando 

deveriam ver crianças e adolescentes, sujeitos de direitos e “pessoas em desenvolvimento” 

(Art. 6º da Lei 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente). 

 Problema maior ainda se dá quando essas pessoas comuns, como cidadãos ou 

como autoridades, dizem, pensam ou fazem de conta que vêem crianças e adolescentes 

quando na verdade, nas práticas da vida cotidiana, por suas atitudes e atos, continuam 

tratando como menores. Essa é uma das trajetórias da passagem do milênio e nosso 

desafio. Deixar de ver menores e passar a ver crianças e adolescentes é mudança de 

paradigma segundo Sêda (1998, p. 10-11) em seu livro “Infância e Sociedade: terceira via: o 

novo paradigma da criança na América Latina”. 

 Mudar de paradigma, significa passar a ver as crianças e os adolescentes como 

cidadãos, como sujeitos de direito e de deveres em si mesmo e não como extensões dos 

pais e do Estado. Implica também preparar continuamente crianças e adolescentes para que 

se vejam a si mesmos, como cidadãos, sujeitos de direitos e deveres. Esse, é um dos 

desafios do século XXI (SÊDA, 1998). 

 Todo adolescente tem direito ao acesso, regresso, permanência e sucesso ao 

sistema de educação, sendo  o Estado  responsável pela oferta dos serviços. Nesse campo, 

todos devem obedecer aos princípios da Convenção Internacional que afirma a 

obrigatoriedade e compulsoriedade da oferta de ensino (SÊDA, 1999). 

 Sendo o ensino obrigatório, a criança, o adolescente e seus pais não têm o direito de 

não querer exercer este dever. Os pais que não o exercem praticam o crime de abandono 

intelectual do filho. Para garantir a obrigatoriedade sob pena de multa, pelos pais, pelo filho, 
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pela escola, o Conselho Tutelar pode e deve ser acionado, pois tem o poder de aplicar 

medidas jurídica e administrativamente exigíveis (SÊDA, 2000).  

 A lei prevê o direito e a compulsoriedade do ensino fundamental com as qualidades 

necessárias ao desenvolvimento da cultura geral do educando, com oportunidades para 

desenvolver aptidões, senso de responsabilidade moral, capacidade de emitir juízo, etc.  

 Segundo Sêda (2000), a lei moderna outorga ao adolescente e à criança o direito de 

estudar preferencialmente próximo à sua residência, de ser respeitado por seus educadores 

e o dever de respeitá-los e de contestar os critérios avaliativos, podendo recorrer às 

instâncias superiores daquilo que na escola mais parece incorreto ou injusto. São deveres 

de criança e adolescentes freqüentar as aulas, submeter-se às regras corretas do sistema 

de ensino e respeitar os princípios da convivência cidadã.  

 É assegurado também no Estatuto da Criança e do Adolescente o atendimento 

educacional especializado àqueles que são pessoas com deficiência, com medida de 

integração na rede de ensino. Ética e legalmente o sistema de Ensino deve se ajeitar as 

crianças e adolescentes. E tal ajuste se faz em comitês e Conselhos participativos entre 

Organizações Não-Governamentais (Ongs) e Organizações Governamentais (Ogs), 

conforme retrata Sêda (2003). 

 Ao adolescente trabalhador é garantido também o direito de acesso ao ensino 

noturno adequado às suas condições, devendo ainda, a exemplo das crianças, receber 

atendimento de programas suplementares tais como reforço alimentar, material didático, 

assistência à saúde e outros.  

 A escola deve respeitar os valores culturais do ambiente em que vive o educando, 

valores esses agregados à nova ética, em que crianças e adolescentes são sujeitos e não 

objetos de políticas públicas arbitrárias. Isso não percebemos nos vários relatos dos 

adolescentes entrevistados quando alguns dizem “sentirem-se injustiçados nas avaliações" 

(art. 53, ECA). 

 O artigo 6 da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, apresenta que a 

interpretação da mesma levar-se-á em consideração, dentre outras exigências, “a condição 

peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento” . 

 Segundo os princípios gerais do desenvolvimento humano, sabe-se que este refere-

se ao aspecto qualitativo, sem excluir aspectos quantitativos. O desenvolvimento humano 

abrange processos fisiológicos, psicológicos e ambientais contínuos e ordenados. Tanto o 

crescimento como desenvolvimento produzem mudanças nos componentes físicos, mental, 

emocional e social do indivíduo. Essas mudanças ocorrem segundo uma ordem variante. 

Por exemplo, antes de andar, a criança engatinha; antes de falar, por meio de sentenças 

completas, ela fala usando frases monossilábicas (BIAGGIO, 1991). 
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Sociologicamente, adolescência apresenta-se como período de transição em que o 

indivíduo passa de um estado de dependência do seu mundo maior para uma condição de 

autonomia e, sobretudo, em que o indivíduo começa a assumir determinadas funções e 

responsabilidades características do mundo adulto (POWEL, 1997).  

Segundo o ponto de vista psicológico, adolescência é o período crítico de definição 

da identidade do “eu”, do papel sexual, da escolha de uma profissão, da independência 

emocional e até financeira, repercutindo de forma otimal ou negativa para o indivíduo e a 

sociedade, conforme análise de Erik Erikson segundo a fase da crise de identidade do 

adolescente (BIAGGIO, 1991).  

 E ainda, do ponto de vista de um conceito psicossocial da adolescência podemos 

afirmar que ela é um período de transição na vida humana. O adolescente não é mais 

criança, porém, ainda não é adulto. Essa condição, ambígua tende a gerar considerável 

confusão na mente do adolescente que ainda não sabe exatamente qual o seu papel na 

sociedade. Essa confusão tende a desaparecer quando o adolescente define sua 

identidade, através do amadurecimento sexual, intelectual, da aquisição de valores: 

humanos, morais, éticos e auto transcendentes, e o próprio desenvolvimento fisiológico 

(RAVAGLIOLI, 1998). Sendo assim, a expressão de um adolescente de 14 anos, foi que a 

professora precisa saber ouvi-los e não só falar o tempo todo na aula. 

 Segundo Piaget (1980), o desenvolvimento cognitivo do adolescente alcança aquilo 

que ele chama estágio das operações formais. Estágio esse que inicia aos 11 ou 12 anos de 

idade, caracteriza-se pela existência de um sistema estável de estruturas abstratas do 

pensamento alcançado aos 14 ou 15 anos de idade. Depois que o adolescente estabelece 

as propriedades físicas e concretas de conservação associadas com objetos, e alcança um 

nível elementar de operações concretas de classificação, seriação e numeração, ele está 

pronto para construir teorias formais sobre o evento. Tal mudança cognitiva tem profundas 

repercussões na vida do ser humano. O adolescente se torna apto a refletir sobre suas 

próprias operações e, consequentemente, pode raciocinar a base das relações operacionais 

mesmas independentemente do seu conteúdo. Assim, o foco do pensamento formal não é 

mais o objeto real conhecido, mas a possibilidade lógica em que o real é reconhecido como 

uma entre outras possibilidades. No pensamento do adolescente, portanto, cada símbolo 

tem agora dois aspectos diferenciáveis: o aspecto figurativo, que se refere ao evento 

sensorial ou motor e o aspecto operativo, que se refere à significação simbólica existente na 

situação. 

 Conforme a Teoria de Piaget (1980), na adolescência, operações lógicas são 

aplicadas não somente a estruturas concretas, mas também a sistemas cognitivos. Adverso 

a criança que encontra-se limitada por operações concretas, o pensamento do adolescente 

não se limita pela realidade imediata. O adolescente por exemplo, pode acompanhar a 
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forma de um argumento, com qualquer conteúdo concreto; pode considerar diferentes 

hipóteses e antecipar o que se seguiria, caso tais hipóteses fossem verdadeiras.  

 Em Direito Público, o Brasil comprometeu-se a perceber e tratar a criança e o 

adolescente sob o ponto de vista de suas capacidades, capacidades essas que são 

dinâmicas e envolvem segundo o grau de maturidade da pessoa e medidas com a escala de 

valores dos direitos humanos, do bom trato, do bem comum. 

 Segundo Sêda (2001), no que diz respeito à evasão escolar são várias e as mais 

diversas as causas da evasão escolar. Os adolescentes oriundos das classes populares têm 

dificuldades para o acesso a escola e a sua permanência. Muitas vezes por terem que 

trabalhar para ajudar no orçamento do lar, a incompatibilidade no horário para os estudos, o 

desgaste prematuro no trabalho, não sobrando tempo e ânimo para estudar, a distância da 

escola de suas casas, ou mesmo a falta de moradia fixa, com constantes mudanças de 

endereços, uma escola não atrativa, autoritária, professores despreparados, ausência de 

motivação, sem propostas pedagógicas, aluno indisciplinado, com problema de saúde, 

gravidez precoce, uso de violência doméstica, negligência dos pais ou responsáveis, uso 

indevido de drogas, desestrutura familiar, baixa poder aquisitivo para aquisição de materiais 

escolares exigidos pelas escolas, violência e outras causas oriundas do sistema capitalista e 

educacional do país. 

Tal realidade confirma-se diante do relato dos nossos adolescentes evadidos, 

quando apontam os motivos pelos quais abandonaram a escola: violência, trabalho, 

indisciplina, prostituição, gravidez, falta de motivação e aprendizado e outros. E ainda 

quando afirmaram que  abandonar a escola não foi o melhor para o futuro eles, mas as 

dificuldades, como eram muitas pensavam que  não conseguiriam solucionar.  

Destarte, o combate a evasão escolar é uma forma de garantir o direito a educação, sem um 

dever imposto a todos, que devem atuar de forma independente e harmônica, para garantir 

o sucesso da intervenção. 

 Assim por força da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente, são 

parceiros necessários quando o tema é educação: família, escola, os vários conselhos 

municipais, Diretoria de Ensino, Ministério Público e Judiciário, e acima de tudo o Conselho 

Tutelar que tem o dever de zelar para que os direitos sejam respeitados e adotar medidas 

mais fortes, segundo Sêda (2002, p. 31) em seu livro: A criança e o perfeito estadista, que 

resolvam o problema. “O Conselho Tutelar não foi criado para fazer o que outros fazem ou 

devem fazer, mas sim, como remédio mais enérgico com mais força institucional e jurídica 

para forçar alguém a, legitimamente, resolver a questão”. Observa-se que a força não está 

no conselho, mas na lei que rege a atribuição do conselho (SÊDA, 1997).  

 Enfim, o principio da prioridade absoluta, constitucionalmente garantido quanto à 

educação, somente será cumprido, quando o problema da evasão escolar for enfrentado de 
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forma articulada, com vista a sua gradual redução, conforme afirma os profissionais 

entrevistados que trabalham diretamente com os adolescentes evadidos das escolas 

estaduais do município de Barretos. 

4. MÉTODO 

A pesquisa contou com uma investigação bibliográfica, documental e de campo. Os 

adolescentes que aceitaram realizar a entrevista foram 7, do universo de 35 adolescentes 

evadidos da escola, atendidos no último ano de nossa gestão, assim descritos: uma 

adolescente de 13 anos que o sonho era ser empregada doméstica, pois seria muito feliz, 

afirmava que não conseguia aprender o que os professores falavam; um adolescente de 14 

anos que foi para a prostituição depois que assumiu a homossexualidade; duas 

adolescentes, uma de 15 anos e outra de 16 anos que engravidaram; um adolescente de 16 

anos que sonhava em ser peão de boiadeiro, viajou muito, iniciou na droga e caiu na 

criminalidade; 2 adolescentes (12 e 14 anos) que foram atendidos desde o inicio de nossa 

gestão e reincidiram três vezes na evasão escolar. A pesquisa documental foi realizada com 

todos os prontuários dos adolescentes. 

As falas dos adolescentes são analisadas a partir das condições familiares, afetivas 

e dos relacionamentos interpessoais de cada um, frente aos conflitos, dificuldades e 

acontecimentos diversos no meio familiar, expectativas pessoais dos mesmos, valores 

adquiridos socialmente e a dinâmica familiar que ocorre através dos relacionamentos com 

os vários familiares da casa. Objetivamos analisar a atuação do Conselho Tutelar numa 

intervenção efetiva diante do abandono escolar dos adolescentes que se quer chegam a 

completar o ensino fundamental.  

 Segundo Brandão (1987, p. 52),  

 

A pesquisa participante procura auxiliar a população envolvida, a identificar por si  
mesma os seus problemas, a realizar a análise crítica destes e a buscar as soluções 
adequadas. Deste modo, a seleção dos problemas a serem estudados emergem da 
população envolvida, que os discute com os especialistas apropriados, não 
emergindo apenas da simples decisão dos pesquisadores. 

 
 

 Durante nossa trajetória, apresentamos como principais eixos norteadores da 

pesquisa: a evasão escolar na ótica do adolescente evadido e a atuação efetiva do 

Conselho Tutelar frente a este desafio.  

 Por todas estas ideias acreditamos que este trabalho mostra aspectos centrais do 

problema da evasão escolar, não tendo a pretensão de esgotá-lo a partir da experiência 

vivida pelos adolescentes e também como o Conselho Tutelar, enfrenta o problema. 

Oferecemos subsídios para que possamos compreender as contradições entre direitos 

adquiridos e a realidade cotidiana desse segmento, possibilitando que estes tenham um 
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desenvolvimento digno e saudável e lhes sejam oferecidas perspectivas futuras além da 

exclusão escolar e de vida. 

 É importante também dizer que estes adolescentes e os Conselheiros Tutelares 

mantinham um contato direto, estávamos em constante interação com as famílias 

pesquisadas. Isso ocorria através do atendimento na sede do Conselho Tutelar, através das 

visitas domiciliares, da presença nas escolas em reuniões mensais onde discutíamos o 

problema da evasão escolar.  

5. RESULTADOS OBTIDOS 

Mediante esta pesquisa tem-se a importância do Conselho Tutelar como um espaço 

que garante os direitos das crianças e dos adolescentes, é um instrumento nas mãos dos 

cidadãos para zelar, promover, orientar, encaminhar e tomar providências em situações de 

risco pessoal e social, ou seja, de abandono, negligência, e violência, crueldade e 

discriminação de crianças e adolescentes no município. 

 Nas entrevistas com os adolescentes foi constatada a experiência positiva destes e 

suas famílias com o Conselho Tutelar. 

 As reflexões desenvolvidas pelas conselheiros revelou que é possível um trabalho 

preventivo com o adolescente e seus familiares para evitar a evasão escolar. Faz-se 

necessário que políticas sociais priorizem o adolescente neste período de descobertas 

pessoais e aprendizados escolares. E ainda, que a família seja sujeito de atenção do poder 

público na efetivação destas políticas visando uma vida digna para todos.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao tentarmos refletir sobre a atuação do Conselho Tutelar no município de Barretos, 

em nossa gestão, deparamo-nos com impasses na relação Conselho Tutelar e evasão 

escolar.  Percebemos pela pesquisa bibliográfica que pouco se tem produzido sobre o tema 

e sua ação junto a questão da evasão escolar.  

 O Estatuto da Criança e do Adolescente não é uma lei que se faz com a participação 

da sociedade em geral. O poder e a força do Estado não bastam, por si mesmos, para pôr 

em prática o novo direito da infância e da juventude. A escola nem sempre responde às 

expectativas dos jovens. O que se tem nas mãos é uma legislação que pressupõe uma clara 

ruptura com a passividade e o alheamento que, historicamente, marcaram a atuação da  

maioria das pessoas e grupos que trabalham em favor da criança e do adolescente quando 

se trata do direito de participar na condução da coisa pública.   

O Estatuto representa para o Brasil um marco inicial do reconhecimento dos direitos 

das crianças e dos adolescentes em lei específica, representa também o resultado de um 

luta mundial pela consagração dos direitos.   
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Participar politicamente em favor dos direitos da criança e do adolescente, exige de 

cada um de nós empenho, dedicação e preparo. É no município que nossa participação se 

dá efetivamente. É nele que está a rua sem calçamento, o esgoto a céu aberto, o poste sem 

iluminação, a escola sem vaga, os adolescentes evadidos da escola, o posto de saúde  que 

não funciona, os meninos nas ruas sem qualquer atendimento, a placa na fábrica dizendo 

“não há vagas”, o Conselho Tutelar desempenhando ou não suas atribuições legais, os 

órgãos e instituições garantindo a cidadania  de nossas crianças e adolescentes.  

Enfim, é no município que acontecem a maioria dos problemas dos cidadãos, mesmo 

aqueles gerados por atos ou omissões cometidos nos outros níveis da Federação, e que 

acontecem também as reais transformações da igualdade social, direito e oportunidades a 

todos os cidadãos. 

 A articulação das idéias Conselho Tutelar e Evasão Escolar passa por diversos 

momentos, reflexões e ações que vão se aprimorando através da história e do grau de 

participação que temos.  

 Bem sabemos, que é função primordial da escola orientar e guiar as crianças e os 

jovens a se tornarem protagonistas de si mesmos, das suas escolhas morais, religiosas, 

vocacionais e profissionais. Orientar e guiar para a busca contínua do conhecimento e da 

verdade, em oposição à lógica da dúvida, da ignorância, do interesse e da lei da vantagem. 

Formar para propostas fundamentalmente éticas, solidárias e justas. Orientar os alunos para 

o conhecimento de si mesmos, de suas atitudes e comportamento. Formar as crianças e os 

adolescentes para o desenvolvimento pleno de suas capacidades, de suas potencialidades 

e de sua responsabilidade em nível cultural, social, ecológico, ético, político , cívico, moral e 

religioso. Orientar para a superação da subjetividade e da visão redutiva, simplista, 

utilitarista e mecanicista do homem e do mundo. Ao mesmo tempo oferecer uma visão 

ampla, profunda, dialogal do homem e do mundo, respeitando o pluralismo e as diferenças.  

 É função primordial da escola também formar para o humanismo e para o 

personalismo: formar para ser homem e pessoa, e não coisa e massa. A centralidade da 

educação está na pessoa humana e não no fazer e no útil. Por isso, a preocupação em 

formar uma personalidade harmônica, madura e integrada, através do desenvolvimento 

gradual do corpo, da inteligência, da sensibilidade, da afetividade, da vontade, da 

religiosidade e da espiritualidade.  

 Contudo, nem sempre a escola ao longo da história tem exercido seu papel 

fundamental, conforme relatam alguns profissionais da área da educação e adolescentes 

quando afirmam que não sabem aplicar os conteúdos escolares na sua vida.  

É possível afirmar que os Conselhos Tutelares são os órgãos mais inovadores dentre todos 

quantos foram criados em decorrência das conquistas para a formação de uma sociedade 
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justa e talvez a esperada sociedade do terceiro milênio, com espaço e oportunidade iguais 

para todos.  

 Surgindo como dados de pesquisa e como experiência de conselheira tutelar, 

pudemos constatar a importância do órgão e sua efetiva ação nestes três anos de nossa 

gestão, onde realizamos um trabalho de grande enfrentamento ao problema da evasão 

escolar, tendo com isso resultados positivos de 80% de retorno dos adolescentes à escola.   

Enfim, a legislação (Lei 8069/90) cria condições para que todas as crianças e 

adolescentes do Brasil possam viver no mundo que queremos para nós e nossos filhos. As 

crianças e os adolescentes são dotados de direitos, mas ainda precisamos reconhecer isso 

na prática. Um dos recursos que dispomos é o Conselho Tutelar.   

 É importante, sem dúvida, na tarefa de conselheiro, a de construir na Sociedade uma 

nova forma de se valorizar a criança e o adolescente a partir do incentivo de sua 

participação e da construção de seu referencial histórico, de forma a estimular a auto-

estima, na certeza de que no seu envolvimento na construção de sua identidade, ele venha 

a tomar consciência do seu papel enquanto ser humano.  

 Para isso, é importante saber falar à Comunidade e com a Comunidade a respeito 

dessa maneira de situar-se enquanto alguém que faz parte da Sociedade. 

 Falar à Comunidade significa manter, nesse relacionamento, uma postura de 

credibilidade, de dizer a verdade, de ser transparente.  

 Escutar a criança e o adolescente a fim de que, em conjunto com a Comunidade, 

eles possam construir o seu processo de inclusão na Sociedade, sem medo de errar. 

 Com isso, quer se afirmar que um conselheiro, enquanto articulador político na 

Sociedade, tem como missão estabelecer um vínculo entre os diversos organismos da 

Sociedade Civil e do Estado, visando à melhoria das condições de vida e das relações 

sociais de seus tutelados, na Sociedade. 

 Ao terminarmos este trabalho chegamos a conclusão que o tema é complexo e difícil 

de ser trabalhado, tendo em vista tantos questionamentos que relatamos, contudo, cabe-nos 

registrar a importância de novas reflexões sobre o assunto. Compete não só aos 

Conselheiros Tutelares a difícil missão de trabalhar com as crianças e adolescentes, mas 

sim a todas às profissões que atuam nesta tão intrincada realidade social.    
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