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               Resumo 

      

 O presente trabalho faz um breve relato sobre as primeiras 

considerações sobre a Criança e o Adolescente, e a construção do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. O tema da pesquisa é a inserção do Psicólogo 

no Conselho Tutelar, seus desafios e impasses procurando problematizar a 

atuação do psicólogo na prática no âmbito psicossocial.	  

 Procurou demonstrar que mesmo com a criação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente ainda assim muitas crianças e adolescentes 

continuam sem ter seus direitos assegurados.  

 A pesquisa fala como é o papel do psicólogo na instituição, como deve 

ser suas intervenções, qual o objetivo do Psicólogo. Finalmente a pesquisa 

traz o relato de experiência do estágio de 1 ano em um Conselho Tutelar da 

Baixada fluminense, e relata em qual contexto o Psicólogo está inserido em 

tal instituição. Como é seu trabalho de acordo com o que na medida do 

possível, se pode fazer diante de tantos impasses encontrados na instituição.  

 

  

Palavras - Chave: Estatuto da Criança e do Adolescente; Psicologia; 
Instituição. 	  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

                                                  ABSTRACT	  

 

This final paper shows a brief report about the 1st considerations about child, 

teenagers and the construction of Child and Teenager's Statute. The 

research's theme is the insertion of psychologist inside Tutoring Assistance, 

their challenges and disagreements seeking how to show psychologist's 

performance in real psychosocial environment. 

We've tried to show even with the creation of Child and Teenager's Statute 

even though many kids and teenagers keeping don’t having their rights 

guaranteed. 

The research talks how is the psychologist's job in the institution, how should 

be their interventions and what is target of him. Finally the research bring 

reports of experience about one year in internship inside Tutoring Assistance 

of Baixada Fluminense and shows what context the psychologist is inserted in 

that institution. How is their job according to the possibility to do against of a 

lot of disagreements found in institution. 

 

Keywords: Child and Teenager's Statute; Psychology; Institution. 
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INTRODUÇÃO. 

	  

 O presente trabalho constituiu-se em demonstrar a inserção do psicólogo no 

Conselho Tutelar com os seus desafios e impasses, fazendo um breve relato sobre 

as primeiras considerações sobre a criança e o adolescente, os movimentos sociais 

e a construção do Estatuto da Criança e do Adolescente.	  

 A temática escolhida para o presente trabalho originou-se após o estágio 

obrigatório de 1 ano no Conselho Tutelar em um município da Baixada Fluminense, 

no qual podemos perceber quanto o trabalho no campo psicossocial  é complexo 

devido aos desafios e impasses encontrados na rotina dos profissionais envolvidos 

com essa prática. 

 O objetivo geral do presente estudo foi analisar a inserção e problematizar a 

atuação da Psicologia no Conselho Tutelar da Baixada Fluminense do Estado do Rio 

de Janeiro. 

 A partir do âmbito psicossocial utilizou-se como fundamentação teórica para 

analisar o tema artigos e livros de autores como Irene Rizzini, Philippe Ariès, José 

Bleguer e Leila Maria Torraca, entre outros para analisar o tema do estudo. 

 A pesquisa teve como metodologia a análise de revisão bibliográfica, de livros 

e artigos sobre o tema em questão. 

 Tal pesquisa propõe ainda por fazer um breve relato da atividade do campo 

de estágio. 

 Por fim, através do estudo realizado e com o relato de experiências podemos 

apresentar a discussão de como o profissional de psicologia desenvolve suas 

atividades, mesmo com tantos impasses e desafios. E na medida do possível 

consegue algum resultado, mesmo que pareça impercebível. 

 Podemos ainda perceber que mesmo com a criação do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, muitas crianças ainda continuam sem ter seus direitos 

assegurados, e que as crianças de famílias de classes menos favorecidas são as 

mais desprivilegiadas. 
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 O papel do psicólogo é de grande importância na instituição assim como toda 

a equipe técnica, que faz parte da instituição.  A equipe multidisciplinar tem o 

objetivo de assegurar os direitos das crianças e adolescentes. 
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Capítulo I. Uma breve história da construção do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

1.1 As primeiras considerações sobre a criança e o adolescente 	  

   As primeiras considerações sobre a criança e o adolescente surgiram na 

passagem do século XIX para o século XX, é uma história de muita relevância a ser 

conhecida, segundo Rizzini (2006), pode-se afirmar que a criança foi um objeto 

valioso que precisava ser “salva para salvar o país”, essa expressão surgiu da 

prerrogativa da infância como um problema social.  (RIZZINI, 2006).	  

  Tal interesse pela infância surgiu no século XIX onde o foco era sobre a 

infância pobre, nessa época tais crianças eram vistas como “abandonadas e 

delinquentes” e estavam à margem da sociedade, para o governo era preciso 

defender a sociedade da intimidação da paz social, essas crianças eram vistas como 

uma ameaça para a sociedade capitalista.  (RIZZINI, 2006).	  

              Havia neste período uma preocupação com o futuro do país, o objetivo era 

pugnar o número de ociosos da população adequando, a partir da infância no então 

capitalismo, convertendo a criança pobre em um elemento útil ao país. Dessa forma 

protegeria a criança para proteger a sociedade, a criança precisava ser protegida 

porem contida, no sentido de enquadrar os indivíduos desde a infância ao trabalho e 

a disciplina.  (RIZZINI, 2OO6).	  

            A partir das primeiras décadas do século XX, foi firmado um acordo entre 

justiça e assistência no qual a incidência relativa à infância deu origem ao ato tutelar 

do estado, que procurou delimitar funções de cunho social contestando em caráter 

punitivo e repressivo, através da relação com promotores da filantropia.  (RIZZINI, 

2006).   	  

           Esse acordo deu-se com a necessidade de mudança no padrão de 

interferência sobre a população pobre, no qual essas duas esferas defendem o 

engendramento de um sistema de proteção aos “menores”, termo utilizado na época 

para referenciar crianças e adolescentes, caracterizadas como pobres e 

abandonadas.  (RIZZINI, 2006).	  
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         Ainda segundo Rizzini (2006), essas duas esferas buscavam inventar um 

ordenamento de proteção aos menores, visando intuir uma legislação própria e ação 

tutelar por parte do estado. Surgindo assim instâncias regulatórias da infância, como 

Os Juizados de Menores e uma legislação peculiar O Código de Menores.  (RIZZINI, 

2006).	  

 

1.2 O Código de Menores	  

        Segundo Rizzini 2006 o primeiro Código de Menores surgiu na década de 1920 

e tinha como método de orientação o modelo filantrópico, que visava o saneamento 

moral da sociedade através da assistência imposta ao pobre. Toda e qualquer 

criança e adolescente em condição de pobreza estava sujeita à ação da justiça e da 

assistência. O discurso escolhido pelos reformadores sociais interessados na 

remição da criança estava resguardado no debate internacional acima da marcha da 

reforma da justiça, que priorizava corrigir mediante a educação e encerrar a 

criminalidade infantil.  (RIZZINI, 2006).	  

          A infância em tal período foi transparentemente criminalizada, o vocábulo 

“menor” foi inserindo-se na sociedade e tornou-se trivial. Onde não foi notada 

nenhuma ação retórica a respeito do termo “menor”, que foi além do circulo jurídico 

e se popularizou na linguagem comum.  (RIZZINI, 2006).	  

       Posterior à proclamação da República as primeiras leis que estavam em 

andamento na Câmara reconheciam a criança abandonada como delinquente, e 

estava submetido à tutela da Justiça e da Assistência. Era atribuída ao Estado a 

faculdade de fazer sobre o “menor” e usar de autoridade maior para ordenar a sua 

família em todas as situações, no Judiciário, Legislativo e Executivo.  (RIZZINI, 

2006).	  

        Em outro vocábulo projetou-se um enredo de acolhida e assistência, no qual 

toda criança em situação de pobreza poderia ser submetida aos atos da Justiça e da 

Assistência.   (RIZZINI, 2006). 

	  

          Foi criado pelo Estado alguns programas para instituir o direito do menor,  
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o Serviço de Assistência do Menor SAM(1942/ 1964),Política de Bem Estar do 

Menor (PNBEM), com o prosseguimento das  Políticas Públicas fez se novo o 

Código do Menor(1979) e logo a publicação da constituição federal de 1988. ( 

SIQUEIRA, 2010).	  

        O Serviço de Assistência ao Menor (SAM) foi criado em 1942 se organizou 

como forma de reformatório e casa de correção, para menores infratores e 

adolescentes e crianças abandonadas. O SAM foi declarado por muitos autores com 

a primeira política pública voltada para a infância e adolescência no Brasil ( 

SIQUEIRA, 2010). 

   Em 1964 com o inicio da ditadura o SAM foi exterminado e engendrou-se a 

Fundação Nacional do Bem-estar do Menor (FUNABEM) e a Fundação Estadual do 

Bem- estar do Menor (FEBENS) e o Código do Menor (1979) e a seguir a 

constituição federal de 1988.  (SIQUEIRA, 2010).	  

 

1.3 Os Movimentos Sociais	  

       Segundo Volpi (1997) a década de 80 foi primordial para as garantias do direito 

das crianças e dos adolescentes, pois nesta década houve muitas manifestações 

sociais que eram compostas por pessoas que não estavam satisfeitas com a 

situação das crianças e adolescentes da época dentre eles haviam, educadores, 

ativistas entre outros, insurgidos visando melhorias para a criança e o adolescente, 

no rumo de fomentar que o ambiente que estava inserido, não era espontâneo, mas 

sim gerado por um sistema.  (SOUZA, 2012).	  

  A criança e o adolescente eram notados como indivíduos do contexto em que 

estavam inseridos e possuíam liberdade de ação e era competente para traduzir sua 

situação social (SOUZA, 2012).	  

     Nesta década, dentre muitos movimentos sociais, surgiu o Movimento 

Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR, 1980) que era composto por 

educadores, ativistas e colaboradores voluntários. Tal movimento sugeria que 

crianças e adolescente obtivessem uma acolhida peculiar no contexto em que 

estavam inseridas.  Este movimento repercutiu por todo o território nacional, onde 



	  
	  

	  

14	  

educadores que trabalhavam em instituições foram às ruas para conhecer o 

ambiente em que vivam tais meninos e meninas de rua. (SOUZA, 1997).	  

     Esses educadores começaram a apreciar o trabalho com meninos e meninas 

de rua, verificaram que tais meninos estavam expostos à uma realidade faltante de 

direitos e totalmente fora dos padrões da sociedade, estabelecidos na época. 

(SOUZA, 1997).	  

	  

 “Surgem assim, por todo o Brasil, iniciativas de atendimento aos 
meninos e meninas de rua e produzem uma nova metodologia de 
atendimento a crianças e adolescente. Que viviam pelas ruas que 
passou a ser conhecida como Educação Social de Rua. 
Fundamentado em princípios da Pedagogia do Oprimido do 
pedagogo Paulo Freire e das discussões mais avançadas da 
educação histórica-crítica, esse processo desenvolveu diferentes 
metodologias. Associações de Engraxates, cooperativa de 
picolezeiros, grupos comunitários e muitas outras iniciativas. No início 
da década de 1980 surge o Projeto Alternativas de Atendimento aos 
Meninos e Meninas de Rua, com o objetivo de colocar em contato 
essas diferentes experiências, promover o intercâmbio de ideias, 
analisar processos e somar esforços no atendimento à esse público 
“((VOLPI, 2001, Sem liberdade, sem direitos p. 30 ).	  

 

   O MNMMR veio com o intuito de tornar a público o âmbito desses meninos e 

meninas, tornando-se uma entidade civil sem fins lucrativos e foi um grande marco 

no âmbito da infância e adolescência.  (SOUZA, 1995).	  

 Segundo Souza, da totalidade de movimento surgiu o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, que garantia os direitos das crianças e dos adolescentes, efetivado 

no inicio da década de 90.  (SOUZA, 1995). Segundo Souza (1995), posteriormente 

o movimento obteve uma enorme adesão e foi solicitado na nova Constituição 

brasileira, começou um embate interno, que tomou uma proporção muito grande e 

criaram uma ementa com 1 milhão de assinaturas que foi inclusa posteriormente na 

nova Constituição  no artigo 227:	  

“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”. 
(ECA, 2010, p.17). 
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 Tal artigo declara o principio da Proteção integral, estabelecendo a criança 

como prioridade absoluta, ou seja, que a família, o Estado e a Sociedade têm o 

dever de protegê-las. Sendo assim, passam a ser sujeitos de direitos, e também de 

direitos especiais com pessoas em desenvolvimento, acabando com o estereótipo 

de que  eram meros objetos em nossa sociedade.  .	  

1.4 Estatuto da Criança e do Adolescente	  

    A Lei 8069/90, aos 13 de julho do ano de 1990, foi sancionada pelo 

Presidente Fernando Collor, assim que sancionou tal lei o Código de Menores foi 

automaticamente anulado. 	  

 Sendo assim as Crianças e os Adolescentes brasileiros, deveriam tornam-se 

sujeitos de direitos, segundo a nova Legislação passa a vitalizar a doutrina de 

proteção integral, que assegura o deleite de todas as necessidades, como saúde, 

educação entre outros. 

 Tais disposições como saúde educação, educação, lazer foram citadas no 

artigo 277 anteriormente. 

  Para Silva (1990), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) segue o 

modelo de proteção integral da Organização das Nações Unidas ONU, que busca 

pugnar qualquer tipo de negligência, violência, exploração, discriminação, opressão 

e crueldade contra a criança. Descrita no art. 5º. 

 	  

    Artigo 5º do ECA: 

        “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais.” (ECA, 2010,P.26)	  

 

 O Estatuto busca garantir políticas sociais básicas, programas de assistência 

social, orientação e apoio sócio familiar, apoio sócio-educativo, além de atendimento 

médico e psicossocial às vitimas das formas de violência. 
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  Fixando o estado democrático de direito, revogando o arbítrio e o 

subjetivismo, tornando sagrado o direito e honrando a justiça.	  

 

  1.5  Definição de Criança e Adolescente	  

 A concepção de infância na visão de Philippe Arìes (1978)  retrata que 

somente na atualidade, após várias etapas históricas, a criança passa a ser 

percebida como um “ser” e passa a ocupar um lugar na sociedade. Pois à principio a 

criança era vista como como um tipo de objeto de manejo para a sociedade, e que, 

quando apresentavam uma certa  autonomia física eram adentradas no universo 

adulto.	  

 Ainda segundo Arìes (1978) mesmo com todos esses desenvolvimentos 

significativos como, por exemplo, ECA, inúmeras crianças tidas como 

“desfavorecidas” ainda enfrentam muitos problemas sociais. Apesar desta 

constatação Arìes cita que o quadro infantil tem mudado gradativamente com a 

construção de Políticas Públicas. O ECA tem uma participação muito importantes 

em tais mudanças. 	  

 Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece no art. 2º da Lei 

8.069/90 que:	  

“Considera-se criança, para efeito desta Lei, a pessoa 
até doze anos de idade incompletos, e adolescente 
entre doze e dezoito anos de idade “ (ECA,2010,p. 
25).	  

	  

 Estabelece tal artigo que criança é a pessoa até 12 anos de idade e 

adolescente de 12 anos, aos 18 anos de idade. Assim mesmo sendo estabelecida a 

diferença entre crianças e adolescentes, podemos afirmar que segundo o ECA, 

todas as crianças e adolescentes em situação de risco, seja ele qual for, deverá ser 

tomadas medidas de proteção. 

 O ECA descreve no artigo 98, que está em anexo neste trabalho, que as 

medidas de proteção devem ser tomadas nas situações que ele estabelece de risco, 

como ação, falta, omissão de direitos por parte do Estado, Sociedade e da Família. 	  
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 Assim o ECA estabelece que crianças e adolescentes possuam os mesmos 

direitos fundamentais e que estão na mesma situação social característica de 

pessoa em desenvolvimento.	  

  Pode-se afirmar que esse estatuto somente será útil a crianças e 

adolescentes, faz-se necessário delimitar crianças e adolescente segundo o ECA 

pois estes são o público alvo no Conselho Tutelar.	  

  Ainda segundo o ECA, extraordinariamente quando previsto em Lei, o 

Estatuto da Criança e Adolescente poderá ser investido em pessoas entre 18 e 21 

anos, citado no art. 2 na seguinte forma:	  

 Conforme o ECA art. 2º:	  

“Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-
se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 
e vinte e um anos de idade” (ECA, pag 25). 

	  

  O estatuto estabelece que até 18 anos adolescentes são inimputáveis e 

apenas serão submetidos a medidas que estão estabelecidas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente.	  

  Crianças e adolescentes possuem os mesmos direitos, estabelecidos pelo 

Estatuto, o direito de pessoa em desenvolvimento por isso são inimputáveis. 	  
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CapítuloII 

2. O Conselho Tutelar e a inserção do psicólogo na instituição	  

 

 2.1 O conselho Tutelar e suas disposições: 

  

 Com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), crianças e 

adolescentes passaram ser ou tornaram-se sujeito de direitos. Para procurar 

assegurar tais direitos o ECA fixou a criação do Conselho dos Direitos da Criança e 

dos Conselhos Tutelares.	  

 Os municípios passam a ter essas duas esferas para tentar assegurar os 

direitos das crianças e dos adolescentes. O Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMDCA) cuida da deliberação e do controle da execução 

das Politicas Públicas locais. 

 Todos os municípios brasileiros devem criar o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e os Conselhos Tutelares da sua 

localidade. (CONANDA, 2006).  1	  

    Segundo Sêda (1990) com a nova Constituição de 1988, os municípios passaram 

a ser visto como ente Federativo, ou seja, obtiveram certa autonomia no grupo da 

federação brasileira. Podendo assim deliberar por si qual a mais adequada Lei 

orgânica para a sua localidade.	  

    Tal privilégio aconteceu na mesma época em que as crianças e adolescentes 

tiveram seus direitos à cidadania reconhecida, para garantir o pressuposto do novo 

estatuto da Criança e do Adolescente a lei municipal deve solucionar as questões 

sobre as crianças e adolescentes da sua localidade.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  O	  Conselho	  Nacional	  dos	  Direitos	  da	  Criança	  e	  do	  Adolescente	  –	  CONANDA,	  é	  a	  instância	  máxima	  de	  
formulação,	  deliberação	  e	  controle	  das	  políticas	  públicas	  para	  a	  infância	  e	  a	  adolescência	  na	  esfera	  federal	  foi	  
criado	  pela	  Lei	  n.	  8.242,	  de	  12	  de	  outubro	  de	  1991	  e	  é	  o	  órgão	  responsável	  por	  tornar	  efetivo	  os	  direitos,	  
princípios	  e	  diretrizes	  contidos	  no	  Estatuto	  da	  Criança	  e	  do	  Adolescente,	  Lei	  n.	  8.069,	  de	  13	  de	  julho	  de	  1990,	  
conta,	  em	  sua	  composição,	  com	  28	  conselheiros,	  sendo	  14	  representantes	  do	  Governo	  Federal,	  indicados	  pelos	  
ministros	  e	  14	  representantes	  de	  entidades	  da	  sociedade	  civil	  organizada	  de	  âmbito	  nacional	  e	  de	  atendimento	  
dos	  direitos	  da	  criança	  e	  do	  adolescente,	  eleitos	  a	  cada	  dois	  anos.	  (	  Conanda,	  2006)	  
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   Assim a Lei municipal engendra o Conselho Tutelar, proferido e deliberativo 

em todas as demandas relacionadas à criança e ao adolescente no município, com 

o domínio em ações governamentais e não governamentais.	  

 As Leis municipais devem intuir o número de conselhos, sua localização e 

remunerações, o número de membros está estipulado no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Para atender os requisitos do ECA é dever do município  em 

sua lei municipal dispor:	  

• O município deve dispor de orientação para a acolhida dos direitos da criança 

e do adolescente.	  

• Engendrar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	  

• Criar o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente.	  

• Assim a lei municipal engendra o Conselho Tutelar e organiza sua 

composição, estruturação e funcionamento (SÊDA 1990).	  

          No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) na lei 8.069 de 13 de julho de 

1990 do art. 131ao art. 140 estão descritos as disposições gerais do Conselho 

Tutelar.	  

Segundo o art. 131 o Conselho Tutelar é:	  

 “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.” ECA( art131, pag 
62). 

	  

 

Para entendermos tal conceito vamos detalhar:  	  

• Órgão Permanente: O Conselho Tutelar é um órgão público, que tem 

origem na Lei 8.069 de 13 de julho de 1990. Uma vez criado não pode 

ser mais extinto, apenas renovam-se os membros.	  
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• Órgão autônomo: Uma vez criado não necessita de qualquer 

autorização para funcionar, e executar suas atribuições prevista e 

descritas na Lei  8.069( ECA). 

• Órgão não-jurisdicional: Executa atividades do setor administrativo, em 

conjunto do Poder Executivo municipal. Não executa qualquer tipo de 

função do poder judiciário. 

  O Estatuto estabelece que os membros do Conselho Tutelar sejam eleitos 

pelos cidadãos da localidade, tendo os membros um mandato de três anos, sendo 

exigido como atribuições, tal como idoneidade moral, idade acima de vinte e um 

anos, ter residência fixa no município.  (Sêda ,1990). 

 

2.2 A inserção do Psicólogo na instituição: 

 Em 1984, José Bleger afirmava que a inserção do psicólogo na instituição era 

recente e que isso passa a fazer parte da história da psicologia  por conta das 

demandas sociais. 

 No âmbito da instituição, a psicologia não está ligada a psicologia aplicada, 

trata-se de um campo de investigação, saber o que está acontecendo.  

(Bleger,1984) 	  

 Para a psicologia é atraente a instituição na sua totalidade, mesmo que o 

psicólogo ocupe uma determinada função, o objetivo sempre vai ser a totalidade, 

toda a equipe trabalha em função da totalidade ou multidisciplinaridade ( Bleger, 

1984). 

 O psicólogo deve conhecer a instituição, pois cada uma tem um objetivo 

específico, mas em todos os casos no campo institucional o objetivo segundo Bleger  

deve ser a Psico-higiene. 

 Bleger traz como conceito de psico-higiene, que o psicólogo deve focar na 

população sadia e promover a saúde. 	  
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Para Bleger (1984): 

 “a higiene mental é um ramo da saúde pública e deve ser 
encarada em concordância com a organização e o nível que 
esta última tenha alcançado em cada lugar, de tal maneira 
que não podem se desvincular entre si”. (BLEGER, 1984, 
p.25).	  

 

 Neste contexto Bleger traz a proposta de que o psicólogo deve ir além da 

psicoterapia que está baseada na prática do adoecer e da cura, e focar seu trabalho 

com pessoas sadias e fomentar o bem estar saudável. 	  

 

 “a função do Psicólogo Clínico não deve ser basicamente a 
terapia e sim a saúde pública e, dentro dela, a higiene 
mental”. (BLEGER, 1984, p. 20). 

 

 Para Bleger tanto a psicologia clinica como a institucional deve priorizar a 

saúde, e focar também em pessoas saudáveis não somente no adoecer. 

  Segundo o ECA, o Conselho Tutelar é um órgão não- jurisdicional, ou seja 

ele não executa qualquer função do Poder Judiciário, mesmo assim o Conselho 

recebe muitas demandas de crianças de pais separados, crianças em  situação de 

risco, por estar com um genitor que muitas das vezes não está proporcionando o 

âmbito propicio para sua educação. 

 Enfim são inúmeras as demandas que o Conselho Tutelar recebe, e algumas 

são encaminhadas para as Varas de Família, Leila Maria Torraca de Brito (1999) 

destaca a importância do psicólogo no âmbito Judiciário. 

 Para Brito (1999), é muito importante a participação de uma equipe 

interdisciplinar em conjunto com as Varas de Família, para atender as demandas 

familiares, e as demandas das crianças e adolescentes. Podendo assim delinear a 

criança e o adolescente como sujeito de direitos, inclusive o direito de expressão. 

 Pois hoje nas varas de Família o Psicólogo não possuiem um trabalho 

contínuo, mas atuam simplesmente na função de Perito judicial, é muito complexo, 
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pois o Conselho Tutelar recebe a demanda encaminha para as instituições de 

Direito, e quando chega lá não há um trabalho de forma sistemática. 

 Para finalizar, este capitulo trazemos a importância, do Psicólogo nas 

instituições e como ou em qual contexto tal profissional está inserida relatando os 

desafios e os impasses da área psicossocial. 
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Capitulo III 

3. Saberes e Práxis da Psicologia no conselho tutelar: Avanços, impasses e 
desafios. 

	  

      3.1 A ação do Psicólogo no Conselho Tutelar: Uma análise critica e 
contextualizada.	  

 Os Conselhos Tutelares recebem todos os dias diversos demandas 

relacionadas às crianças e adolescentes como, abusos de diversos tipos, crianças e 

adolescentes espancadas, brigas em escolas e muitos outros tipos de demandas.	  

 O artigo 98 do  Eca estabelece que : 

As medidas de proteção à criança e ao adolescente são 
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei 
forem ameaçados ou violados: 

 I Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;	  

II Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis; 

III Em razão de sua conduta.( ECA,2010 p. 52). 

 São atribuições dos Conselhos Tutelares atender essas demandas referentes 

ás crianças e adolescentes descritas no artigo 98 segundo o ECA.	  

 O primeiro atendimento é realizado pelo Conselheiro Tutelar, cabe ao 

conselheiro, tomar às cabíveis providencias dependendo do caso, e determinar  qual 

o melhor caminho à  seguir em relação  ao caso. 

  O ECA determina que para torna-se Conselheiro Tutelar o candidato deve 

dispor das seguintes atribuições descritas no artigo 133. 

 O artigo 133 dispõe que: 

“Para a candidatura o membro do Conselho Tutelar, 
serão exigidos os seguintes requisitos: 

             I reconhecia a idoneidade moral; 

             II idade superior a vinte e um anos 

 III residir no município. (ECA pag62). 
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 Segundo o Conanda 2006, o município por sua vez pode além destas três 

atribuições descritas no ECA,  determinar outros requisitos ao candidato à 

Conselheiro de acordo com sua própria legislação, uma vez que o município é um 

ente federativo. 

 Após tomar as medidas cabíveis o conselheiro encaminha para o psicólogo e 

se ele achar necessário.  

 A intervenção psicológica na instituição precisa ser mais delimitada e 

direcionada, e deve sempre visar uma promoção de atendimento multidisciplinar. 

(BLEGER, 1984) 

 O Psicólogo tem mediado o problema, ou ”a criança problema,” que são 

encaminhados e já vem com estereótipo, como esse descontruir esse problema.	  

 São muitos os impasses encontrados pelo psicólogo no Conselho Tutelar, o 

espaço físico não é propicio ao atendimento de crianças, alguns pais ou 

responsáveis algumas vezes veem o Conselho Tutelar como adversárias, algumas 

crianças chegam para os atendimentos dos psicólogos já ensaiados ou instruídos. 

 Instruídas pelos pais a falar o que eles querem, cabe ao psicólogo um ter uma 

escuta minuciosa, e não apenas escutar a criança, e a família, mais identificar o 

contexto em que a criança está inserida. 

   No modelo de atendimento do profissional psicossocial, existem 

divergências, pois após o atendimento da criança ou o adolescente quando ele é 

encaminhado, não há um retorno sobre o caso por parte da outra instituição, no caso 

o posto de saúde. 

 O município por sua vez não proporciona um espaço físico adequado e há 

déficit de recursos ao atendimento de crianças e adolescentes. São inúmeras as 

demandas sociais que surgem no Conselho Tutelar, e cabe ao órgão garantir os 

direitos da criança e do adolescente, mas para tal deveria ter recursos e será que 

isso acontece?  

 O psicólogo é inserido no conselho tutelar através da politica de proteção 

integral à criança, descrita no artigo 136 disponível na integra em anexo no final do 

trabalho. 
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 Paragrafo do artigo 136: 	  

“ O Conselho Tutelar poderá requisitar serviços e assessoria nas 
áreas de educação, saúde, assistência social, dentre outras, com a 
devida urgência, de forma a atender ao disposto nos arts. 4º, 
parágrafo único, e 136, inciso III, alínea "a", da Lei nº 8.069, de 1990.”	  

 

 Segundo o Conanda, (2006 ) devido os problemas de solução difíceis, nos 

qual impõe um série de saberes essenciais, como muitas vezes os conselheiros não 

garantem tal tarefa, faz-se necessário técnicos da rede de serviço, que cumprem os 

deveres de políticas públicas do município. 

 Ainda segundo o Conanda 2006, o psicólogo faz parte do estudo de casos, e 

parecer psicológico. O caso que o conselheiro resolve que necessita continuidade 

de atendimento é encaminhado à outros profissionais, como o Psicólogo, Pedagogo, 

Psiquiatra, Médicos especialistas como Neurologista, para maior elaboração do 

caso. 

 Para finalizar podemos citar os muitos desafios e impasses que o psicólogo 

encontra no conselho tutelar, como: salas que não são adequadas para o 

atendimento individual, pois se consegue ouvir os outros atendimentos nas demais 

dependências. As demandas da psicologia são identificadas pelos conselheiros, e 

quais são os critérios para identificar uma demanda psicológica e que recursos 

técnicos o conselheiro possui para identificar essas demandas? 

 Enfim muitos impasses, e desafios encontrados e como o profissional de 

psicologia deve se posicionar frente a tudo isso? 

 

3.2 Relatos de Experiências:	  

  

 O presente trabalho optou por analisar o trabalho psicossocial do psicólogo no 

Conselho Tutelar da Baixada Fluminense através de revisão bibliográfica. Porém, 

optamos também por relatar a vivência no campo de estágio obrigatório como 

acadêmico de Psicologia. O estágio teve a duração de um ano para sua conclusão.   
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 O estágio foi realizado entre o ano de 2014 e 2015 em um município da 

Baixada Fluminense, no qual possui dois Conselhos Tutelares, tendo como 

população, 479.386 habitantes segundo o (IBGE, 2014). 

 No Conselho Tutelar possui 5 Conselheiros  assim com estipula o ECA, 

possui 1 Pedagoga, 1 Psicóloga e 2 recepcionistas, 1 vigilante e uma auxiliar de 

serviços gerais, e um motorista. Havia também uma profissional Assistente Social, 

mas foi colocada em outra instituição. 

 O Conselho Tutelar funciona de segunda à sexta, no horário de 09 horas às 

17 horas, assim que chegam as demandas as recepcionistas encaminham para o 

conselheiro. O conselheiro atende e avalia qual a melhor medida a ser tomada de 

acordo com o caso. 

 Após esse atendimento o conselheiro, avalia se há a necessidade de 

encaminhar, para: Psicólogo, Pedagogo, Médico, Assistente social entre outros. 

 O Psicólogo atende as demandas que são encaminhadas à ele, atende 

primeiro os pais ou responsáveis e logo após as crianças ou adolescentes, após 

atender as crianças e adolescente, a psicóloga volta a atender os pais, dando um 

retorno se há necessidade  de psicoterapia, de levar a um neurologista, psiquiatra ou 

não, se for o caso encaminha para o posto mais próximo da sua residência. 

  

  Diversos problemas foram identificados no âmbito do Conselho Tutelar : 

• Espaço físico/ salas e demais dependências. 

• Quem identifica a demanda de atendimento psicológico é o Conselheiro  

• Recursos/ material de apoio. 

• Após o atendimento, quando encaminhado, não há um retorno da equipe para 

a  qual foi encaminhada. 

• Quantidade de demanda do atendimento 

 Essas são apenas alguns exemplos da problemática que envolve o Conselho 

Tutelar. 
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 Em relação ao espaço físico quando estão em atendimento de uma sala para 

outra conseguimos escutar tudo sobre os atendimentos inclusive atrapalha, isso 

acontece porque, o imóvel em que está situado o Conselho, é um galpão, as 

salas são divididas apenas por divisórias de madeiras. 

 A sala da Psicóloga tinha apenas uma mesa com o computador, um armário e 

uma estante. 

 Sendo um local que está ali para atender a demanda de crianças e 

adolescentes, como pode não estar equipado para tal? 

 O trabalho do psicólogo na instituição está ligado a investigação segundo 

Bleger(1984), partindo dessa afirmação, entendemos relevância de destacar o 

ludodiagnóstico. 

 Segundo Affonso (2011), o ludo- diagnóstico é utilizado como ferramenta  na 

investigação clínica, onde o Psicólogo através desta ferramenta visa proporcionar 

uma conexão terapêutica com a criança. 

 O Psicólogo costuma utilizar essa ferramenta no primeiro encontro com a 

criança que acontece à seguir ao atendimento dos pais. 

 A ludo terapia é uma técnica projetiva onde Affonso (2011) cita que está 

baseada no princípio da associação livre, na associação livre a criança fica livre 

para expressar, ou projetar naquele objeto, brinquedo ou brincadeira o que 

aconteceu. 

 A ludo terapia tem como meta de investigação, a exposição de quaisquer 

situações que a criança esteja acometida, isso acontece por meios de 

brinquedos e brincadeiras. (Affonso, 2011). 

 Cabe ao profissional de psicologia ter a aptidão e a sensibilidade para 

visualizar ou perceber o que a criança está querendo remeter. 

 A partir dai com o intuito de trabalhar com o lúdico, foram feitas algumas 

mudanças no espaço físico deste Conselho Tutelar, foi introduzido no espaço 

uma estante com brinquedos providos de doações. 
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 Foi colocado um tapete emborrachado no chão, enfim ficou um lado todo da 

sala só com brinquedos, e foi percebido como resultado que as crianças 

atendidas, à partir daí com  o ambiente lúdico, ficam mais à vontade na sala. 

 Essa adaptação é só uma sementinha que foi plantada, mas que tem dado 

resultados, pois através do lúdico as crianças tem conseguido expressar melhor 

o que está acontecendo e o que aconteceu.   

 As demandas que o psicólogo encaminha após o atendimento, geralmente 

são para os postos de saúde mais próximos da residência da criança ou do 

adolescente.  

 Por sua vez, os postos de saúde não, costumam dar um retorno sobre os 

casos encaminhados. Começamos a fazer um trabalho, para poder saber se 

essas crianças e adolescentes realmente continuaram com a psicoterapia nos 

postos de saúde. 

 Começamos a ligar para os responsáveis, para saber se conseguiram 

atendimento, e foi observado que poucos tentaram atendimento e não 

conseguiram, outros não foram e disseram que ainda vão procurar atendimento. 

Mas a grande maioria não foram procurar atendimento por  não ter condições de 

pagar passagem, entre outros problemas que relataram. 

  Enfim, podemos perceber que não basta somente encaminhar, mesmo com 

todas as medidas protetivas no Eca, não temos como estipular  que se faça 

obrigatório aos pais levarem seus filhos  aos atendimentos. 

 Ao atendermos essas crianças e adolescente, foi possível perceber que a 

atuação do psicólogo é essencial para, pois nos baseando na literatura, segundo 

Bleger,1984 nós psicólogos devemos promover a psico-higiene, focar na 

população sadia e promover saúde. 

 São crianças e adolescentes sadios, mas que necessitam da Psico-Higiene, 

para promover saúde. 

  Segundo  Donzelot:  

 “Partindo de uma vontade de reduzir o recurso ao judiciário, ao 
penal, o trabalho social se apoiará num saber psiquiátrico, 
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sociológico, psicanalítico, para antecipar o drama, a ação policial, 
substituindo o braço secular da lei pela mão estendida do educador.” 
(DONZELOT, 1986, p. 92). 

  

 Essa é uma das temáticas que envolvem o trabalho do psicólogo no Conselho 

Tutelar, para reduzir o judiciário, o penal, ás vezes percebemos que alguns 

adolescentes realmente necessitam de psicoterapia mas que efetivamente não 

acontece. 

  Nesse 1 ano de experiência no Conselho Tutelar, podemos entender  o 

âmbito em que estão inseridas, crianças e adolescentes deste município da 

Baixada Fluminense, e que mesmo com a criação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente ECA,  percebemos que efetivamente algumas crianças e 

adolescente continuam sem ter os seus direitos assegurados. 

  Finalmente podemos afirmar que o ECA procura assegurar tais direitos, mas 

que efetivamente o Brasil, necessita de politicas públicas que realmente auxiliem 

e que essas leis sejam realmente operacionalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

30	  

4.Considerações finais. 	  

 O Estatuto da Criança e Adolescente ECA foi criado visando, proporcionar a 

criança e ao adolescente a situação social de pessoa em desenvolvimento, mas 

como vimos  de acordo com as demandas do  Conselho Tutelar não é o que 

acontece principalmente  com crianças de classes menos favorecidas. 

 O conselho tutelar tem a missão de zelar e fazer cumprir os direitos da 

criança e adolescente, entretanto muitas das vezes como podemos ver no 

presente trabalho não é que acontece, por conta dos desafios e impasses que a 

priori foram relatados. 

  O psicólogo se insere neste contexto e assim como a instituição Conselho 

Tutelar também encontra seus desafios e impasses. É preciso que o psicólogo 

seja dinâmico para conseguir trabalhar e obter algum resultado, mesmo não 

tendo um ambiente propicio. 

 Então, para que essa realidade possa mudar, é necessário que efetivamente 

aconteça mais investimentos nas politicas sociais básicas, direcionadas as 

crianças e adolescentes, por parte do governo.  

 Também se faz necessário medidas para que efetivamente a psicologia, 

como os outros serviços especializados que o conselho oferece, possam 

realmente ter a efetuação do seu trabalho  acontecendo.  

 Pois como já vimos, muitas das demandas que o psicólogo encaminha, não 

vão à frente com a psicoterapia, o que em muitos casos é muito preocupante, 

tendo em vista que, quando encaminhado é porque realmente há essa 

necessidade. 
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Anexo 1- 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

TÍTULO V 

DO CONSELHO TUTELAR 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 131. 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.	  

Art. 132. Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal 

haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da 

administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela 

população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, 

mediante novo processo de escolha.	  

Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os 

seguintes requisitos: 	  

 I - reconhecida idoneidade moral;	  

 II - idade superior a vinte e um anos;	  

 III - residir no município.	  
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Art. 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de 

funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos 

respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a: 	  

I - cobertura previdenciária; 	  

II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da 

remuneração mensal;	  

 III - licença-maternidade;	  

 IV - licença-paternidade;  

V - gratificação natalina.	  

 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.	  

Art. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público 

relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.	  

 

CAPÍTULO II DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO 

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar:	  

 I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 

105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; 	  

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas 

no art. 129, I a VII; 	  

III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 	  

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, 

previdência, trabalho e segurança; 	  

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento 

injustificado de suas deliberações; 	  
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IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 

administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;	  

 V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 	  

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as 

previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional; 	  

VII - expedir notificações;	  

 VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente 

quando necessário; 	  

IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária 

para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente; 	  

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos 

previstos no art. 220, § 3°, inciso II da Constituição Federal;	  

 XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou 

suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção 

da criança ou do adolescente junto à família natural.	  

Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar 

entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti 

o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal 

entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a 

promoção social da família.	  

Art. 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela 

autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse.	  

 

CAPÍTULO III DA COMPETÊNCIA 

Art. 138. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante do art. 

147.	  
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CAPÍTULO IV DA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS 

 Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será 

estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério 

Público. 	  

§ 1o O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data 

unificada em todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro 
domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição 
presidencial. 	  

§ 2o A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano 
subsequente ao processo de escolha. 	  

§ 3o No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao 

candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem 

pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.	  

 

CAPÍTULO V DOS IMPEDIMENTOS 

Art. 140. São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, 

ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante 

o cunhado, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.	  

 Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste 

artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público 

com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na Comarca, 

Foro Regional ou Distrital.	  

 

	  

 


