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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como tema o processo de trabalho do Assistente Social 
no Conselho Tutelar: dilemas e desafios. Este trabalho objetiva realizar uma 
análise do Conselho Tutelar, levando em consideração as particularidades da 
Baixada Fluminense.  Para realizar este trabalho foi adotado o levantamento 
bibliográfico de autores como Mendes e Mattos (2010), Marx (2011), Iamamoto 
(2000), e análise de documentos oficiais como a Constituição Federal de 1988 e 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 8069 de 1990. Objetivamos verificar 
em que medida, quais são os limites e as possibilidades do exercício profissional 
no âmbito da assessoria em Conselho Tutelar. Para tanto, a partir do estudo 
bibliográfico discutimos o trabalho em sua perspectiva ontológica, bem como 
também suas possibilidades e as mudanças que o trabalho sofreu a partir do 
advento do capitalismo, das medidas adotadas por este modelo a partir das 
crises inerentes a esse sistema e das particularidades de Seropédica. Foi 
problematizado também as políticas voltadas para a infância no Brasil, e a 
proposta do Conselho Tutelar na Baixada Fluminense, levando em consideração 
os desafios enfrentados pelo Serviço Social na efetivação da garantia de direitos. 
Verificamos que existem limites nesse processo, mas a incorporação do projeto 
ético-político do Serviço Social, a busca pela educação continuada, bem como a 
atuação profissional voltada na lógica dos direitos da infância, servem como 
alternativas e estratégias de enfrentamento desta realidade limitada.  
 

Palavras-chave: Assessoria; Conselho Tutelar; Serviço Social, crianças e 

adolescentes.  

  



 
 

ABSTRACT 
 

The present work has as its theme the work process of the Social Worker in the Tutelary 
Council: dilemmas and challenges. This paper aims to perform an analysis of the 
Guardianship Council, taking into account the particularities of the Baixada Fluminense. 
To perform this work we adopted the bibliographic survey of authors such as Mendes 
and Mattos (2010), Marx (2011), Iamamoto (2000), and analysis of official documents 

such as the Federal Constitution of 1988 and the Statute of the Child and Adolescent 
Law 8069 of 1990. We aim to verify to what extent, what are the limits and possibilities 
of professional practice in the context of advising the Tutelary Council? Therefore, from 
the bibliographical study we discuss the work in its ontological perspective, as well as its 
possibilities and the changes that the work suffered from the advent of capitalism, the 
measures adopted by this model from the crises inherent to this system and of Seropedic 
particularities. It also problematized the policies aimed at children in Brazil, and the 
proposal of the Tutelary Council in Baixada Fluminense, taking into account the 
challenges faced by the Social Work in the implementation of the guarantee of rights. 
We verified that there are limits in this process, but the incorporation of the ethical-
political project of Social Work, the pursuit of continuing education, as well as the 
professional performance focused on the logic of the rights of children, serve as 
alternatives and strategies to cope with this limited reality. 
 
Keywords: Advisory services; Guardianship Council; Social Work; children and 
adolescents. 
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INTRODUÇÃO 

 

O propósito desse estudo é analisar o processo de trabalho do 

Assistente Social no Conselho Tutelar (CT), enquanto profissional que presta 

assessoria, compreendendo os dilemas e os desafios que perpassam este 

campo de trabalho, a partir da revisão bibliográfica que se reportam ao objeto. 

Está temática foi escolhida a partir de minhas observações enquanto estagiária 

do CT do município de Seropédica, localizada na Baixada Fluminense, no ano 

de 2018. Neste espaço pude observar a atuação do Assistente Social, assim 

como o processo de trabalho. Cabe ressaltar que durante o espaço de tempo 

em que estive inserida no local, pude observar que a equipe técnica como um 

todo trabalha na assessoria aos conselheiros tutelares, na perspectiva de 

garantia de direitos de crianças e adolescentes por meio de ações que visem 

subsidiar a tomadas de decisões dos conselheiros. 

A metodologia adotada para alcançar tal objetivo foi a revisão 

bibliográfica e hemerográfica1 de autores, leis e normativas que se reportam ao 

tema, tais como a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei 8069 (1990), Mendes e Mattos (2010), Marx (2011), Iamamoto 

(2000). A intenção primeiramente era de utilizar os dados referentes ao estágio, 

porém devido ao curto prazo de finalização deste trabalho, pelas dificuldades de 

acesso aos mesmos, optamos pela observação.  

Trata-se de temática de máxima importância, pois é um espaço 

tensionado. Ao mesmo tempo em que se constitui um espaço novo de inserção 

profissional e por vezes muito precarizado, é também um espaço perpassado 

por possibilidades, pois a inserção do Assistente Social neste lugar pode 

promover direitos diante das expressões da questão social a partir de uma leitura 

da realidade crítica daquele espaço, território e dos sujeitos que buscam 

atendimento.  

Contudo, é fundamental ressaltar que neste campo de trabalho o Serviço 

Social presta uma assessoria. Ou seja, subsidia decisões. Uma forma de 

atuação “recente”.  De acordo com o Conselho Federal e os Conselhos 

 
1 Investigação em materiais impressos ou publicados por meios virtuais, como jornais revistas e 
outros. 
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Regionais do Serviço Social (CFESS/CRESS), a assessoria se caracteriza como 

um novo espaço de intervenção do Serviço Social, e também constitui um novo 

instrumental no processo de trabalho do Assistente Social, pois este profissional 

irá “(...) acompanhar processos de trabalho da organização e / ou de grupos, 

apontando possibilidades, limites, alternativas no projeto pretendido. Deve 

contribuir para a leitura da realidade, o que facilita traçar o planejamento”. 

(CRESS 10ª Região, 1999, p. 68 apud GOERCK & VICCARI, 2004, p. 5) 

Neste sentido, é necessário aprofundar os conhecimentos acerca de 

como ocorre este processo de trabalho do Assistente Social, bem como de qual 

significado, importância e lugar social ocupado pelo CT no sistema de garantia 

de direitos. Esse espaço de base territorial que deve garantir, assegurar e 

viabilizar direitos de crianças, adolescentes e grupos familiares, é também onde 

ocorrem muitas violações, as quais rebatem na população usuária do CT, bem 

como sobre os profissionais que ali atuam. Tratar da dinâmica do CT é também 

assegurar os direitos da criança e do adolescente.  

O CT é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança 

e do adolescente que atua com a Proteção Social Especial, de média e alta 

complexidade2, tendo a finalidade de assistir a todas as crianças e adolescentes 

que estejam com seus direitos violados, em concordância com o que determina 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei nº 8.069). Sendo assim, o CT 

no campo da Proteção Social Especial, é direcionado a atender pessoas que se 

encontram com seus direitos violados, vínculos rompidos, dificuldade para 

acessar serviços. Por isso, busca atuar sobretudo, na prevenção e na promoção 

dos direitos desses usuários de acordo com o está proposto no ECA. 

Dado o exposto, temos como objetivo geral compreender o processo de 

trabalho do profissional de Serviço Social que está inserido na instituição do CT, 

demonstrando o papel de extrema importância que este profissional possui na 

 
2De acordo com o MDS (2019), a Proteção Social Especial do SUAS, buscar auxiliar na 
reconstrução de vínculos familiares e comunitários, e a proteção de famílias e/ou indivíduos em 
situação de violação de direitos. Sendo divididas em média e alta complexidade, dependendo do 
nível de agravamento do atendimento. Onde a Proteção Social Especial de média complexidade, 
oferta serviços e programas especializados, para o atendimento de famílias e/ou indivíduos em 
situação de risco, seja pessoal e/ou social por violação de direitos.  E a Proteção Especial de 
alta complexidade, atua na oferta de serviços especializados, com o objetivo de dar segurança 
de acolhida a pessoas afastadas temporariamente de suas famílias.  
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assessoria. E como objetivos específicos: identificar as possibilidades e limites 

do processo de trabalho do Assistente Social junto ao CT; proporcionar uma 

reflexão crítica acerca da política setorial do Conselho Tutelar, onde este 

profissional de Serviço Social está inserido; ilustrar a importância de ter 

Assistentes Sociais como interventores no âmbito da assessoria, na realidade 

social dos Conselhos Tutelares.  

Para realizar essa proposta de estudo decidimos adotar o seguinte 

percurso: Discutir o trabalho em sua perspectiva ontológica e suas 

possibilidades. Bem como as mudanças sofridas pelo trabalho a partir do 

advento do modo de produção capitalista. No segundo capítulo, 

problematizamos as políticas voltadas para a infância no Brasil e o lugar do 

Serviço Social nesse processo histórico. Buscamos também evidenciar a forma 

que se materializa a proposta do CT no âmbito do município da Baixada 

Fluminense, e os desafios que o Serviço Social enfrenta na efetivação da 

garantia dos direitos.  
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1. O QUE É TRABALHO? 

 

Neste capítulo, discutiremos acerca do trabalho na perspectiva 

ontológica utilizando o livro O Capital de Marx (2011). Abordando também acerca 

da centralidade do trabalho nos marcos do capitalismo, e de como a forma de 

enxergar o trabalho foi mudando ao longo do processo de desenvolvimento do 

modo de produção capitalista. Trataremos também a categoria alienação, 

explicando sobretudo os impactos que essas mudanças e principalmente a 

acumulação flexível acarretaram nas políticas sociais.  

 

1.1 Trabalho na perspectiva ontológica 

 
A utilização da força de trabalho é o próprio trabalho. O comprador da 
força de trabalho a consome fazendo com que seu vendedor trabalhe. 
Desse modo, este último se torna actu [em ato] aquilo que antes ele 
era apenas potentia [em potência], a saber, força de trabalho em ação, 
trabalhador. Para incorporar seu trabalho em mercadorias, ele tem de 
incorporá-lo, antes de mais nada, em valores de uso, isto é, em coisas 
que sirvam à satisfação de necessidades de algum tipo. (MARX, 2011, 
p. 326). 

 

Para tratar do trabalho dos Assistentes Sociais no CT, é fundamental 

retomar os fundamentos da categoria trabalho na perspectiva marxista. Isso 

porque para Marx o trabalho está no centro da relação entre o homem e a 

natureza. Onde o trabalho acaba por envolver certo gasto de energia, a qual 

modifica a natureza e o próprio homem. Esse trabalho, objetiva atender as 

necessidades do homem como a fome e a proteção contra o tempo (chuva e 

sol). Nesse processo de trabalho algumas capacidades são desenvolvidas: a 

consciência, a linguagem, a teleologia (imaginar a construção de algo antes de 

ser produzido). É através do trabalho que o homem consegue materializar aquilo 

que imaginou: construir um machado para caçar, um lugar para se resguardar 

do frio e do calor, etc. (MARX, 2011) 

Dessa forma, Iamamoto (2000) afirma que 
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(...) o trabalho é uma atividade fundamental do homem, pois mediatiza 
a satisfação de suas necessidades diante da natureza e de outros 
homens. Pelo trabalho o homem se afirma como ser social e, portanto, 
distinto da natureza. O trabalho é a atividade própria do ser humano, 
seja ela material, intelectual ou artística. É por meio do trabalho que o 
homem se afirma como um ser que dá respostas prático-conscientes 
aos seus carecimentos, às suas necessidades. O trabalho é, pois, o 
selo distintivo da atividade humana. Primeiro, porque o homem é o 
único ser que, ao realizar o trabalho, é capaz de projetar, 
antecipadamente, na sua mente o resultado obtido.  Em outros termos, 
no trabalho tem-se uma antecipação e projeção de resultados, isto é, 
dispõe de uma dimensão teleológica. Mas o homem também é o único 
ser que é capaz de criar meios e instrumentos de trabalho, afirmando 
essa atividade caracteristicamente humana. É pelo trabalho que as 
necessidades humanas são satisfeitas, ao mesmo tempo em que o 
trabalho cria outras necessidades. (IAMAMOTO, 2000, p. 60) 

 

Mas esse trabalho transformador, segundo Marx (2011), é algo exclusivo 

do homem. Sua capacidade teleológica é o que diferencia o homem de um 

animal. A natureza deve ser destacada nesse processo, pois é nela que o 

material necessário para a realização do trabalho é encontrado: como a terra 

que é considerada o meio universal de trabalho. Logo, o meio de trabalho, 

funciona como um mediador entre o trabalhador e o objeto de trabalho, e é ele 

que o trabalhador coloca entre ele mesmo e o objeto de trabalho, fazendo com 

que esse meio conduza sua ação sobre o objeto. 

Como podemos verificar o trabalho é uma atividade essencial ao ser 

humano. Este trabalho, além de satisfazer as necessidades (sanar fome, sede, 

frio e calor) do ser humano, ele permite ao homem criar, antever, modificar a 

natureza e a si mesmo. Cabe ressaltar também que o trabalho é responsável 

pela constituição do ser social, é considerado também o mantenedor da própria 

existência humana, e os elementos que constituem uma vida em sociedade, é o 

que dinamiza a sociabilidade.  Nas teses sobre Feuerbach (1845), Marx afirma 

que 

 

como criador de valores de uso, como trabalho útil, o trabalho é, assim, 
uma condição de existência do homem, independente de todas as 
formas sociais, eterna necessidade natural de mediação do 
metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da vida humana. 
(MARX, 2011, p. 167) 

 

Para Ricardo Antunes 
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o trabalho é a fonte de toda riqueza, afirmam os economistas. Assim é, 
com efeito, ao lado da natureza, encarregada de fornecer os materiais 
que ele converte em riqueza. O trabalho, porém, é muitíssimo mais do 
que isso. É a condição básica e fundamental de toda a vida humana. 
E em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho 
criou o próprio homem. (ANTUNES, 2004, p. 13) 

 

Ou seja, para o autor o trabalho se diversificou e se desenvolveu 

conforme a evolução humana, onde foi se complexificando de geração em 

geração. Isto é, quanto mais o homem evoluía, mais se afastava das barreiras 

naturais ambientais, adquirindo assim mais influência sobre a natureza. Isso 

resultou em ação planejada, desenvolvimento tecnológico. Sendo assim, o 

trabalho é tão essencial ao homem, pois ele supre as necessidades primárias do 

ser humano. E é através da relação do homem com a natureza, conhecendo 

suas leis, que o homem através do trabalho e de seu conhecimento acerca da 

natureza a domina e transforma. (MARX, 1845) 

Contudo, esse equilíbrio entre o homem e a natureza se rompe a partir 

da instauração do modo de produção capitalista. Modelo produtivo que preconiza 

a produção de valores de troca e sua mercantilização em detrimento daquilo que 

supre necessidades básicas do homem. Com isso, evidencia-se uma ameaça as 

possibilidades de desenvolvimento da humanidade pela mediação do trabalho. 

Isso porque, é posto na realidade social outra racionalidade em torno do trabalho, 

tendo o assalariamento (quando o homem vende a força de trabalho), como 

demarcador importante. Os valores como liberdade, escolhas, potencialidades 

passam a ser tensionados e modificados nessa nova realidade social. Mas esses 

conceitos serão abordados no item posterior deste estudo. (MARX, 2011) 

Em que medida o Serviço Social está inserido nesse debate sobre 

trabalho? Iamamoto (2000), explica que o Serviço Social começou a ser pensado 

como trabalho na década de 1980, pois é uma atividade que envolve reflexão, 

relação entre homem e natureza. E porque discutir sobre o processo de 

trabalho?  
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Qualquer processo de trabalho implica uma matéria-prima ou objeto 
sobre o qual incide a ação do sujeito, ou seja, o próprio trabalho que 
requer meios ou instrumentos para que possa ser efetivado. Em outros 
termos, todo processo de trabalho implica uma matéria-prima ou objeto 
sobre o qual incide a ação; meios ou instrumentos de trabalho que 
potenciam a ação do sujeito sobre o objeto; e a própria atividade, ou 
seja, o trabalho direcionado a um fim, que resulta em um produto. Tais 
elementos estão presentes na análise de qualquer processo de 
trabalho. (IAMAMOTO, 2000, p. 61 – 62) 

 

Neste sentindo, de acordo com Iamamoto (2000), entendemos que o 

objeto de trabalho do Assistente Social, é a questão social, e suas expressões 

que demandam a inserção deste profissional nos espaços estatais na 

perspectiva de mediar situações junto aos usuários, sejam eles crianças e 

adolescentes, idosos, mulheres. Ou seja, trata-se de um profissional que vai 

atender a classe trabalhadora a partir da institucionalização da questão social no 

âmbito do Estado a partir de 1930. (IAMAMOTO, 2000) 

Segundo Netto (2007), a questão social se caracteriza como o conjunto 

das expressões que explicam as desigualdades sociais, existentes em nossa 

sociedade, em virtude da lógica de acumulação capitalista. Além disso, a 

questão social é o objeto de estudo e intervenção do Serviço Social, pois a 

sociedade capitalista traz desigualdades sociais, levando o profissional de 

Serviço Social a intervir nesta realidade. A questão social é um "(...) espaço em 

que a desigualdade se expressa com evidência flagrante e do qual se irradiam 

as problemáticas centrais de que se ocupa o Serviço Social (...)”.  (NETTO, 2007, 

p. 136). 

Essas expressões são a matéria-prima ou o objeto de trabalho do 

profissional de Serviço Social. Nessa direção, compreendemos que os 

instrumentos de trabalho deste profissional, são: entrevistas, reuniões, 

encaminhamentos, relatórios, visitas domiciliares, linguagem, dentre outros. De 

acordo com Iamamoto (2000) a linguagem falada e escrita deve ser vinculada a 

um conhecimento da realidade social em que esteja inserido, onde o profissional 

deve exercer sua atividade de forma crítica, propositiva e criativa.  

Todo trabalho possui uma finalidade e constitui um produto. O que o 

Serviço Social produz? Qual é o seu produto? Como ele contribui na sociedade 

e no processo de produção e reprodução da vida social?  
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(...) o serviço social é socialmente necessário porque ele atua sobre 
questões que dizem respeito à sobrevivência social e material dos 
setores majoritários da população trabalhadora. Viabiliza o acesso não 
só a recursos materiais, mas as ações implementadas incidem sobre 
as condições de sobrevivência social dessa população. Então, não 
resta dúvida de que o Serviço Social tem um papel no processo de 
reprodução material e social da força de trabalho, entendendo o 
processo de reprodução como o movimento da produção na sua 
continuidade. (IAMAMOTO, 2000, p. 67) 

 

Nesse sentido, é fundamental problematizar o trabalho exercido pelo 

Assistente Social nos espaços institucionais, pois tem um papel no processo de 

reprodução material e social da força de trabalho, atuando nas questões que se 

relacionam com a sobrevivência social e material da classe trabalhadora. 

População esta que sofre as consequências do modo de produção capitalista, 

aspectos que serão abordados no próximo item.  

 

1.2 Centralidade do Trabalho nos marcos do Capitalismo. 

 

Capitalismo é um sistema econômico cuja ideologia é baseada na 

apropriação privada dos meios de produção e sua distribuição desigual entre os 

sujeitos. A teoria do valor trabalho de Karl Marx nos auxilia a compreender esse 

sistema, pois evidencia suas contradições, o caráter explorador do trabalho para 

assegurar a propriedade privada, bem como os impactos nos trabalhadores. 

Nesse sentido, verificamos que as relações sociais alcançam outros níveis. Isso 

porque o trabalho nesse modelo produtivo passa a ser redefinido através do 

assalariamento. Aquela atividade que potencializava o homem e que produz 

mais valor passa a ser expropriada, pois o homem nessa nova relação social 

não detém seus meios produtivos que potencializam o trabalho: ferramentas, 

máquinas; fábricas, armazéns, infraestrutura, abastecimento de água, 

fornecimento de energia, e etc. (MARX, 2011) 

Neste modo de produção o homem possui apenas sua força de trabalho 

que segundo Marx (2011) é a capacidade (biológica e mental) do indivíduo para 

produzir mais valor. Essa capacidade é expropriada quando, no processo de 

trabalho assalariado, o detentor dos meios de produção, paga apenas um 

salário, o qual não cobre o trabalho excedente exercido por este trabalhador. 

Tomemos como exemplo um salário que paga uma jornada de trabalho de oito 

horas diárias. De acordo com Netto e Braz (2013), com apenas quatro horas da 
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jornada de trabalho esse trabalhador já produziu valor suficiente que cubra 

gastos com salários, maquinaria e infraestrutura. As quatro horas restantes é 

trabalho não pago pelo capitalista que é expropriado. (NETTO e BRAZ, 2013) 

Segundo Marx (2011), o conceito de mais valia criado pelo mesmo, por 

volta do século XIX, está assim relacionado com a força de trabalho, o tempo de 

realização desta atividade e o lucro obtido, onde o valor do trabalho e o que o 

trabalhador recebe no final do mês (salário) é desigual. É importante destacar 

que no modo de produção capitalista, o trabalhador vende a sua força de 

trabalho em troca de um salário no final do mês, no entanto, nesse sistema o 

esforço empreendido pelo trabalhador não é convertido em valores monetários 

reais, desvalorizando as condições de trabalho (salário) e potencializando lucros 

ao capitalista. 

Por isso que para Netto e Braz (2013) no capitalismo o trabalho é 

atividade fundamental, pois é ele que sustenta o capital e ao mesmo tempo o 

impulsiona. Outra chave interpretativa importante é a alienação. O trabalho 

alienado ocorre quando o trabalhador não tem consciência do processo 

produtivo a qual faz parte (a atividade mediada por sua força de trabalho 

enquanto gerador de mais valor). Ele encontra-se também apartado/ distanciado 

dos meios de produção, as ferramentas. Atuando assim, de forma mecanizada, 

o trabalhador segue sem conseguir refletir sobre seu lugar no processo 

produtivo. E isso, facilita o processo de expropriação. (NETTO e BRAZ, 2013) 

Já é tão complexa a situação, que o trabalhador realiza sua atividade 

(trabalha), sob a orientação do capitalista, que é o comprador da sua força de 

trabalho e da produção, cuidando assim também para que tudo seja feito de 

maneira correta e que não haja desperdício de matéria-prima. E tudo isso ocorre 

a partir de uma lógica de preservação dos meios de trabalho (instrumento de 

trabalho). Ou seja, ocorre um disciplinamento do processo de trabalho para que 

os lucros sejam aumentados. (NETTO e BRAZ, 2013) 

Isso porque, a partir do momento que o trabalhador entra na fábrica, 

passa a ser "propriedade" do capitalista, ele se transforma em mercadoria. “O 

processo de trabalho se realiza entre coisas que o capitalista comprou, entre 

coisas que lhe pertencem. Assim, o produto desse processo lhe pertence (...)”. 

(MARX, 2011, p. 337)  
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Sendo assim, o objetivo do capitalista é aumentar as taxas de 

lucratividade de forma contínua. Fato que aliena o trabalhador, tendo em vista 

que antes do surgimento do capitalismo, o homem trabalhava para sanar 

necessidades próprias.  

Diante disso podemos inferir que anteriormente o trabalhador tinha como 

finalidade criar, transformar, ampliar as capacidades do homem. A partir do 

surgimento do capitalismo, o trabalho se tornou assalariado, possuindo também 

um caráter explorador e alienador. Contudo, é o trabalhador que deve ser 

preservado, pois é criador de mais valor, fundamental ao sistema produtivo 

capitalista. E todo este processo resulta em reificação ou coisificação do mundo, 

torna todas as relações do mundo em objetos, em coisas.  

 
1.3 Acumulação Flexível e transformações no mundo do trabalho e as 
políticas sociais. 

 

Posteriormente ao fim da Segunda Guerra Mundial3, o capitalismo 

monopolista viveu uma fase única em sua história, na qual foi denominada de 

"Anos Dourados". Ou seja, vivenciou-se na história a década de ouro da 

economia, as "três décadas gloriosas” do Capitalismo. Isto é, fenômeno que 

durou entre 1945 a 1970, e que aumentou a produção industrial dos países do 

capitalismo central, sobretudo, os países europeus. De fato, foram cerca de trinta 

anos de progresso que nunca foi visto antes. Cabe ressaltar ainda, que neste 

período a organização do trabalho industrial passou por mudanças. (NETTO e 

BRAZ, 2013) 

Segundo Netto e Braz (2013), Henry Ford "se tornaria o chefe de um dos 

maiores monopólios da indústria automobilística". Eles começaram com a 

produção de automóveis, no modelo chamado de taylorismo / fordismo4, que se 

universalizou nos "anos dourados". Ou seja, acabou por se tornar comum a toda 

a produção industrial em escala mundial.  

 
3 A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo 
a maioria das nações do mundo — incluindo todas as grandes potências — organizadas em duas 
alianças militares opostas: os Aliados e o Eixo. 
 
4 É uma “forma de organização, que acabou por se tornar o padrão para toda a produção 
industrial e universalizou-se nos "anos dourados". Trata - se do padrão baseado na produção em 
massa de mercadorias”. (NETTO e BRAZ, 2013, p. 198) 
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A mídia também teve um papel essencial nessa fase dos "anos 

dourados", pois era através dela que circulavam as ideias difundidas pelo capital. 

Dentre os diversos traços do imperialismo5 destacaremos três aspectos. O 

primeiro é o crédito ao consumidor, onde se tornou uma prática institucional que 

impulsionava o consumo das massas, ampliando a quantidade de mercadorias 

circulando no mercado. O segundo é a inflação, na qual se tornaria nos "anos 

dourados" o instrumento em que os monopólios sugaram recursos do conjunto 

da sociedade, e garantiram a elevação dos preços das mercadorias que 

produziam. O terceiro traço é o crescimento do chamado setor terciário, mais 

conhecido como terceiro setor, em que predomina a heterogeneidade nas 

atividades prevalecendo as que se incluem no trabalho improdutivo. Sendo 

considerado como um dos fenômenos mais característicos do capital 

monopolista, onde o objetivo principal deste terceiro setor seria comercializar 

todas as atividades humanas, colocando elas a serviço do capital, principalmente 

no que se refere educação, saúde, cultura e etc. (NETTO e BRAZ, 2013) 

Os anos dourados ficaram, dessa maneira, conhecidos, devido a um 

intenso crescimento econômico e industrial em diversos países. E isso, implicou 

em mudanças nos hábitos de consumo da população impulsionados também 

pelos avanços na tecnologia. Essa permitiu o surgimento de eletrônicos e 

eletrodomésticos que "invadiram" a casa das pessoas. Os símbolos de mudança 

mundial nesse período histórico são o automóvel e a linha de produção.  

Ocorreu também um grande crescimento populacional, expansão 

urbana, crescimento tecnológico, aumento de emprego e consumo, produção em 

massa e globalização. No Brasil, esse processo ocorre tardiamente, tendo como 

figura representativa desse processo o presidente Juscelino Kubitschek de 

Oliveira (JK), que se encontrava a frente do Brasil entre os anos de 1956 e 1961. 

 
5Segundo Netto e Braz (2013), o capitalismo passou por algumas fases no seu desenvolvimento, 
que são: a fase inicial que é o comercial com acumulação primitiva, e a segunda fase que é o 
capitalismo concorrencial com acelerada a utilização da economia, e a terceira é a imperialista, 
onde o capital financeiro desempenha um papel decisivo. Assim é que, entre 1910 e o imediato 
primeiro pós-guerra, apoiando-se nas tendências que Marx descobrira no movimento do capital 
e procurando empregar o seu método de análise, alguns marxistas desenvolveram estudos que 
indicaram que o sistema capitalista vinha experimentado, desde os últimos trinta anos do século 
XIX, uma série de substâncias transformações. Nenhuma delas lhe retirava a sua estrutura 
essencial, mas todas confluíam para configurar um novo estágio na história do capitalismo, a se 
denominou imperialismo. (NETTO e BRAZ, 2013, p. 168) 
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Ele teve o papel de abrir a economia para os capitais estrangeiros. (NETTO e 

BRAZ, 2013)6 

O modelo fordista passa a não atender mais as necessidades do capital. 

Deste modo, o Estado se reconfigurou, passando assim a intervir na economia, 

visando assegurar os superlucros dos monopólios, ou seja, a acumulação 

capitalista. Uma das consequências desse processo é que o Estado retira a 

responsabilidade do capital de preservar a força de trabalho, que são financiados 

agora pelos impostos retirados da população, os quais garantiam serviços nas 

áreas de educação, saúde, transporte. Estas funções estatais estão a serviço do 

capitalismo monopolista, o qual legitima o Estado que está sob o comando dos 

monopólios. (NETTO e BRAZ, 2013) 

E apesar do Estado trabalhar em favor dos monopólios, fica explícito que 

através da pressão imposta pelos trabalhadores, o mesmo procura se legitimar. 

E isso ocorre por meio do reconhecimento que ele proporciona aos direitos 

sociais, que em conjunto com os direitos civis e políticos, constituem a cidadania 

moderna. É este reconhecimento que acaba por efetivar as políticas sociais. A 

classe trabalhadora recebeu alguns benefícios, os quais na verdade 

funcionavam como estratégia defensiva do capital, buscando harmonizar a 

contradição entre as classes. Essas estratégias estavam centradas no 

compromisso keynesiano fordista e no Welfare State: pleno emprego, políticas 

sociais e poder de consumo para a classe trabalhadora. (NETTO e BRAZ, 2013) 

Na década 1970, a onda longa expansiva esgotou – se, as taxas de 

lucros diminuíram rapidamente, assim como o crescimento econômico. E 

entre 1971 e 1973, dois detonadores anunciaram que a ilusão do 
"capitalismo democrático" chegava ao fim: o colapso do ordenamento 
financeiro mundial, com a decisão norte - americana de desvincular o 
dólar do ouro (rompendo, pois, com os acordos de Bretton Woods que, 
após a Segunda Guerra Mundial, convencionaram o padrão - ouro 
como lastro para o comércio internacional e a conversalidade do dólar 
em ouro) e o choque do petróleo, com a alta dos preços determinada 
pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo/OPEP. 
(NETTO e BRAZ, 2013, p. 213) 

 

Além desse esgotamento da longa onda expansiva, a classe 

trabalhadora com as lutas sindicais aumentou consideravelmente em diversos 

países, sobretudo, reivindicando melhores salários e questionando o modelo de 

 
6 A situação brasileira será aprofundada em item posterior com maior cuidado.  



23 
 

 
 

produção fordista - taylorista. Mas é especificamente entre 1974 a 1975, que os 

"anos dourados" chegam ao fim, devido à queda drástica das taxas de juros, na 

qual a onda expansiva é trocada pela onda recessiva. Naquele momento as 

crises voltam a ser constantes no capitalismo. Desta forma, as lutas sindicais 

chegam ao seu ápice e as taxas diminuem consideravelmente. Ao mesmo tempo 

é difundida a ideia de que os direitos sociais são gastos desnecessários e 

oneram o Estado. Diante disso, o capitalismo precisa traçar medidas para 

reverter essa situação negativa. Uma de suas principais estratégias foi atacar os 

movimentos sociais, por meio de medidas legais para reduzir o poder de 

intervenção desses movimentos junto aos demais trabalhadores. (NETTO e 

BRAZ, 2013) 

Ocorre assim, a substituição do modelo de produção rígida por algo 

novo, buscando alcançar mercados específicos e romper com a padronização 

(NETTO e BRAZ, 2013). O modelo adotado foi a acumulação flexível ou 

restruturação produtiva que tinha como principal característica a flexibilidade dos 

processos de trabalho. Era um modelo industrial flexível que produzia de acordo 

com a demanda. Segundo Harvey (1992), a acumulação flexível 

  

é marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se 
apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 
trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 
surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas 
maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, 
sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, 
tecnológica e organizacional. (HARVEY, 1992, p. 140) 

 

Devido ao advento das novas tecnologias, outra característica desse 

período histórico, e por consequência disso, a diminuição do trabalho humano e 

assim interferindo na vida dos trabalhadores, trazendo desemprego e perda 

salarial. A imposição de políticas neoliberais7 requer a reestruturação do Estado, 

que passa a ser mínimo para as políticas sociais, principalmente no que se refere 

as decisões nos aspectos econômicos, políticos e sociais. Esta visa, sobretudo, 

 
7 De acordo com Montaño (2010), é uma doutrina socioeconômica ou melhor, são ideias 
econômicas e políticas que prevê a não participação do Estado na economia, e também o 
desaparelhamento do Estado, com as privatizações. Defendendo a liberdade do comércio, 
visando manter o crescimento econômico e desenvolvimento social do país. Além de acabar com 
a intervenção social do Estado em diversas atividades, ou seja, a diminuição das funções estatais 
coesivas, principalmente as que respondem aos direitos sociais.  
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reduzir a participação do Estado na implementação e execução das políticas 

sociais, transferindo sua responsabilidade as organizações da sociedade civil8 e 

para a iniciativa privada. (HARVEY, 1992) 

Isto é, com o advento deste novo modelo de produção flexível e do 

neoliberalismo, houve mudanças nas políticas sociais e no mundo do trabalho, 

como: a flexibilização, a precarização, a terceirização, e a redefinição das 

políticas sociais. O objetivo seria então fragmentar as políticas e os direitos 

conquistados, atingindo de forma significativa a classe trabalhadora. O 

neoliberalismo priorizava a intervenção do Estado voltada à economia, e a oferta 

de direitos sociais em modalidade básica, através das políticas sociais 

focalizadas e seletivas que atendem aos trabalhadores, mas sem prejudicar a 

lucratividade do capital. (HARVEY, 1992) 

De acordo com Netto e Braz (2013) as alterações feitas pela 

reestruturação produtiva tiveram graves consequências para a vida dos 

trabalhadores, trazendo juntamente com o neoliberalismo uma ideia contrária ao 

Estado intervencionista. Para se encaixarem nas exigências do novo modelo de 

produção, os trabalhadores precisaram se tornar polivalentes, além de precisar 

ter qualificação adequada para as novas atividades requeridas. (HARVEY, 1992) 

Logo, todo este processo trouxe um retrocesso nos direitos sociais já 

conquistados. No Brasil, de forma tardia, mas com implicações cruéis para a 

classe trabalhadora. Conseguimos após intensas lutas sociais materializar 

direitos na Constituição Federal de 1988, a qual passa a ser rebatida fortemente 

na década de 1990. O Estado passa por um processo de privatização de suas 

 
8Existe toda uma discussão acerca do tema, terceiro setor. No entanto, de acordo com Montaño 
(2010), é um termo para diferenciá-lo do Estado (Primeiro Setor) e do setor privado (Segundo 
Setor). Pois os dois não estavam conseguindo responder às demandas sociais. Pelo fato de 
primeiro ser ineficiente e o segundo, ter em sua natureza visar mais o lucro. E o “terceiro setor” 
viria para ocupar este espaço. Sendo assim, surge supostamente como uma solução encontrada 
pela "sociedade civil" para preencher um buraco deixado pelo Estado. Mas o autor deixa claro, 
o papel que o "terceiro setor" tem na implementação das políticas neoliberais e na reestruturação 
produtiva.  Ou seja, pode até parecer ser um espaço que permite a participação da sociedade, 
no entanto, faz parte da fragmentação das políticas sociais, ou seja, colabora com a 
desresponsabilização do Estado nas questões públicas. Neste sentido, as ONGs: porém esta 
parceria entre o Estado e as "organizações sociais", mais do que um estímulo estatal para a ação 
cidadã, representa a desresponsabilização do Estado da resposta à "questão social" e sua 
transferência para o setor privado (privatização), seja para fins privados (visando o lucro), seja 
para fins públicos. (MONTAÑO, 2010, p. 47) 
 



25 
 

 
 

atividades sociais, passando a ser realizadas por iniciativas da sociedade civil e 

pelo setor público não estatal, denominado terceiro setor. (SOARES, 2002) 

Toda essa dinâmica impacta na materialização de diferentes legislações, 

como o ECA em 1990, temática que trataremos no item a seguir. 
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2. POLÍTICAS SOCIAIS PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA NO BRASIL 

 

Neste item, falaremos sobre o processo de trabalho do Assistente Social 

na contemporaneidade diante da crise estrutural, e da assessoria enquanto um 

novo instrumental no processo de trabalho do Assistente Social. Bem como 

também sobre a importância de se ter uma equipe técnica no CT.  

Para isso, buscaremos neste capítulo, reconstruir a trajetória histórica 

das políticas sociais brasileiras destinadas a infância e adolescência, desde a 

época dos códigos de menores, até a promulgação da constituição de 1988 e a 

chegada do ECA na década de 1990. Buscaremos dar visibilidade ao surgimento 

do CT a partir do ECA, bem como tratar do trabalho realizado pelas equipes que 

compõem os conselhos, objeto de estudo deste trabalho. Posteriormente 

abordaremos acerca do CT de Seropédica, espaço onde observei toda dinâmica 

que envolvia o trabalho do Assistente Social enquanto estagiária naquele 

espaço.  

 

2.1 Trajetória das políticas sociais voltadas para a infância e adolescência 

no Brasil. 

 

Para compreendermos o caminho que perpassa a 

construção/constituição dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil, 

é preciso ressaltar primeiramente que o caminho foi longo, marcado por intensas 

lutas sociais e muitas modificações, até chegar a atual perspectiva de direitos 

materializados na Doutrina da Proteção Integral que possuímos atualmente. Ou 

seja, a proteção à criança e ao adolescente nem sempre se deu da maneira que 

percebemos hoje. Para tanto, é interessante destacar a análise da conjuntura 

política brasileira e a elaboração da política pública direcionada à criança e ao 

adolescente desde a “Era menorista”, onde se desenvolvia a denominada 

Doutrina da Situação Irregular, com o surgimento da primeira legislação 

referente a estes, ou seja, o Código de Menores de 1927, até chegar a 

promulgação da Constituição de 1988 em especial do artigo 227 desta Carta 

Magna. 

Segundo Saraiva (2018), o Código de Menores de 1979 é uma 

atualização do código de 1927, sendo resultado 
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(...) de uma cultura conservadora, autoritária e patriarcal, não havendo 
então uma preocupação com a condição das famílias e das crianças, 
assim como expressa uma desresponsabilização do poder público e 
extrema limitação da sociedade em compreender a dinâmica da 
desigualdade brasileira e a relação com a condição de vida cotidiana 
dessas crianças. (SARAIVA, 2018, p. 36) 

 

Neste viés, a autora explica que principalmente no que se refere aos 

aspectos relacionados aos "menores" em situação irregular, o poder público 

mostrava seu conservadorismo e continuavam culpabilizando as famílias pela 

situação de pauperismo que se encontravam.  

Isso porque, o "menor" em situação irregular era aquele que fosse 
privado de condições essenciais à sua subsistência (saúde e instrução 
obrigatória são um exemplo). Tudo isso, aliado à ausência e 
responsabilidade dos pais ou responsáveis desse "menor". Nesse 
sentido, o novo código reafirma sua despreocupação com as limitações 
econômicas do grupo familiar, sua desconexão com a realidade social 
brasileira, reafirma seu interesse em atender as necessidades do 
projeto capitalista e se conforma enquanto mecanismo de oferta de 
soluções paliativas e violentas à população pobre. Dito de outra 
maneira, o Estado continuava a atuar de forma truculenta sobre o 
segmento que poderia questionar e se organizar contra essa ordem 
social desigual, onde a pobreza, a violência, a ausência de direitos e a 
dificuldade da população em acessar os serviços públicos ofertados 
pelo Estado imperam. (BRASIL, 1979 apud SARAIVA, 2018, p. 36 – 
37) 

 

No que se refere aos direitos das crianças e adolescentes, não eram 

sujeitos portadores de direitos desde a época do Código de Menores em 1927, 

até chegar à constituição na década de 1980. Antes de sancionar o ECA, a 

institucionalização da infância era monitorada pelo Estado brasileiro, 

representando o período do início da República até o fim da ditadura militar, e 

em seguida a abertura da democracia, ocasionando por sua vez a 

institucionalização do ECA em 1990. Todavia, na contemporaneidade o ECA 

valoriza a participação do Estado e da população, na fiscalização da 

implementação das políticas voltadas às crianças e adolescentes. De acordo 

com o Estatuto, as crianças e adolescentes devem estar assegurados por 

políticas públicas de proteção, promoção e direitos, bem como também as suas 

famílias. 

De acordo com Rizzini (1995), surgiu em 1927 o Código de Menores 

(decreto n° 17.943), esta era uma legislação que tinha como objetivo dar uma 

atenção especial (suporte) à criança e ao adolescente, passando a dar 

assistência ao menor de idade também denominado pelo código como, menores 
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infratores, delinquentes, órfãos e etc. Na verdade, a intenção do código era obter 

uma solução para os altos índices de crianças em situação de rua, controlar 

famílias e afastar os pobres das regiões centrais das grandes cidades brasileiras. 

O código fazia parte de um poder público autoritário, onde as autoridades 

públicas e os juízes tinham uma liberdade completa sobre o destino dos 

menores, ou seja, apesar do avanço com o código sendo a primeira legislação 

brasileira específica acerca dos direitos das crianças e adolescentes, esses 

ainda não eram detentores de diretos e sim objetos do Estado.  

Uma questão não pode ser esquecida, e que representa uma marca, 
ou melhor, uma cisão profunda na assistência, foi a constituição de 
duas categorias que assumem características independentes: o menor 
e a criança. Duas categorias que vão ser alvo (s) de políticas diversas, 
situação que adquire maior nitidez na era Vargas com a criação do 
Serviço de Assistência a Menores e do Departamento Nacional da 
Criança, inaugurando a Política de Proteção à infância, à adolescência 
e à maternidade, reforçando depois com a atuação da LBA [Legião 
Brasileira de Assistência, criada pela primeira dama Darcy Vargas em 
1942]. O menor permanece na esfera policial-jurídica, sob controle do 
Ministério da Justiça e a criança é exclusividade da esfera médico-
educacional, cujas ações são coordenadas pelo Ministério da 
Educação e Saúde. (RIZZINI, 1995, p. 298) 

 

Perez e Passone (2010), abordam que em 1941, surge a instituição do 

Serviço de Assistência ao Menor – SAM (Decreto n. 3.799 de 1941), na Era 

Vargas9. Essa instituição disseminava socialmente que o trabalho oferecido seria 

de amparo assistencial e psicopedagógico aos menores protagonistas da 

situação irregular. No entanto também havia nesses espaços repressão como 

principal tática disciplinadora destes menores. É interessante ressaltar ainda que 

em 1964, em decorrência do golpe militar houve um aumento de atos criminosos, 

em que a população, ou melhor, o “senso comum” e principalmente o governo 

responsabilizava as crianças e adolescentes por esses delitos. Fato que 

reafirmava a ineficácia das políticas sociais instituídas até o momento. Para 

solucionar o problema o governo substituiu o Serviço de Assistência aos 

Menores (SAM) pela Fundação Nacional do Bem-Estar do menor (FUNABEM), 

a qual passou ser orientada pela Política Nacional de Bem-Estar do Menor 

(PNBEM). (PEREZ; PASSONE, 2010) 

 
9 Era Vargas é o período da história do Brasil entre 1930 e 1945, quando Getúlio Vargas governou 
o Brasil por 15 anos e de forma contínua. Compreende o Governo Provisório, o Governo 
Constitucional e o Estado Novo. 
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Em 1979 é preciso repensar o Código de Menores. Este foi 

regulamentado em substituição ao Código Mello Mattos de 1927. No entanto, 

surge em um momento em que o Estado intervia de forma arbitrária e de controle 

sobre a população, principalmente, em relação as crianças e adolescentes, 

fundamentando suas ações na Doutrina da Situação Irregular. Ou seja, 

afirmando estes como objetos de Estado, dando total autonomia para o juiz de 

menores continuar intervindo arbitrariamente junto das crianças e adolescentes 

pobres, em situação de pobreza ou em situação de rua. Ou seja, casos em que 

as famílias não conseguiam cuidar desses por motivos de pobreza, mas que a 

lei estabelecia como situação irregular. (PEREZ; PASSONE, 2010) 

Segundo Perez e Passone (2010), o Código de Menores de 1927, foi a 

primeira legislação voltada para a infância e adolescência, que foi substituída 

pelo Código de Menores de 1979, e que posteriormente foi revogado em 1990 

com a publicação do ECA. Porém, mesmo que estes códigos sejam antigos e 

não estejam em vigor atualmente, ainda encontramos resquícios daquele 

governo autoritário, a chamada “mentalidade menorista” e da doutrina da 

situação irregular permeando nossa realidade. Ou seja, maus tratos, 

desrespeito, o entendimento de que esses não são sujeitos e que podem sim 

serem criminalizados ainda são percebidos na atualidade.  

Ainda de acordo com Rizzini (2004), cabe ressaltar que desde o início 

do século XX, o cenário internacional e, sobretudo, o Brasil passou por diversas 

alterações em relação aos direitos das crianças. Em 1985 o Brasil, tem um marco 

histórico importante, pois ensaia a retomada da democracia. Um momento 

marcado por lutas populares, para viabilizar não somente os direitos de crianças 

abandonadas e esquecidas, mas pelos direitos de todos os brasileiros. Essas 

lutas se materializam somente no ano de 1988 quando a Constituição Federal é 

regulamentada, garantindo direitos à infância. E o artigo 227 da Constituição 

demarca este acontecimento. Nele está demarcado que 

 
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, 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. (BRASIL, 
1998) 
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Sendo assim, só a partir da constituição 1988 com o artigo 227, que se 

começa a construir a Doutrina de Proteção Integral, a qual é fundamentada na 

Declaração Universal dos Direitos das Crianças da ONU (DUDH) de 1959 e na 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança (1989), tendo como proposta a 

Proteção Integral para as crianças e adolescentes de todo o mundo. Essa 

perspectiva propõe romper juridicamente com a ideia de que crianças e 

adolescentes são objetos do Estado e sem a consideração do seu processo de 

desenvolvimento. (RIZZINI, 2004) 

Segundo Rizzini (2004), a criação do ECA no ano de 1990 tem como 

princípio fundamental a proteção integral de crianças e adolescentes, não 

havendo nenhuma distinção social, econômica ou cultural entre os mesmos. 

Logo, esta nova legislação proporciona formalmente a proteção e o amparo a 

todas as crianças e adolescentes, possibilitando que finalmente sejam vistas 

como sujeitos de direitos, e não como objetos. (RIZZINI, 2004) 

De acordo como Saraiva (2018), a promulgação do ECA, representou 

uma enorme conquista, em face da conjuntura política vivenciada na época. O 

ECA foi aprovado no dia 25 de abril no Senado, mas apenas sancionado em 13 

de julho de 1990. Essa Lei demonstra um avanço importante para a sociedade 

brasileira, é resultado de lutas sociais. (SILVA, 2005 apud SARAIVA, 2018) 

Significou ainda a materialização da Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança de 198910 de forma pormenorizada. Mas 

 

todavia, é fundamental que apesar dos limites essa é a normativa 
inovadora (frente ao Código de Menores de 1979), garantista (quando 
introduziu mecanismos como o Sistema de Garantia de Direitos -SGD-
constitucionais, incluindo o devido processo legal, ampla defesa e o 
contraditório) e participativa (quando permitiu e expressou a 
participação popular e infanto-juvenil). O ECA foi a primeira lei 
brasileira e Latino-americana que propiciou que mudanças jurídicas 
importantes ocorressem. Tudo isso, no sentido de eliminar a 
perversidade do sistema antigarantista contido no paradigma da 
situação irregular. (SILVA, 2005 apud SARAIVA, 2018, p. 42) 

 

Muitas foram as mudanças ocorridas desde este período. Essa nova 

legislação passar a desprezar o termo "menor" que discriminava e rotulava estas 

 
10A Convenção internacional sobre os direitos da criança é um tratado que visa à proteção de 
crianças e adolescentes de todo o mundo, aprovada na Resolução 44/25 da Assembleia Geral 
das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989. 
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crianças e adolescentes, e que era utilizada nos códigos anteriores. Ou seja, 

busca-se romper com a “visão menorista” e intervencionista que antes existia. 

Muda-se a concepção de infância e adolescência, se tornando agora cidadãos, 

sujeitos de direitos, sendo considerados pessoas em desenvolvimento e tratados 

com prioridade absoluta pela família, sociedade e Estado. (PEREZ; PASSONE, 

2010) 

Além disso, o ECA aborda a importância da atuação em conjunto da 

família, dos poderes públicos, judiciário e da sociedade como colaboradores na 

perspectiva da concretização de seu conteúdo, tendo ainda como objetivo 

principal a proteção integral11, o melhor interesse e prioridade absoluta de 

crianças e adolescentes. (PEREZ; PASSONE, 2010) No art. 2° do ECA de 1990 

"considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”. 

(BRASIL, 1990). 

Desde a implementação do ECA, tivemos alguns avanços, dentre estes 

a extinção do termo "menor", pois era um termo utilizado na intenção de 

menosprezar, rotular crianças e adolescentes negros e pobres, que também 

eram vítimas de políticas governamentais conservadoras. Tiveram também 

outras mudanças interessantes como a preservação da criança e do adolescente 

a exposição de situações de constrangimentos, protegendo-os contra a prática 

da pornografia e proibição da divulgação de imagens de crianças. (CNJ, 2017; 

UNICEF, 2017; BRASIL, 1990 apud SARAIVA, 2018) 

 

11O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) surgiu em 2006, 

para assegurar e fortalecer a implementação do ECA, marco legal que ratifica os direitos 
fundamentais da infância e da adolescência. O sistema é formado pela integração e a articulação 
entre o Estado, as famílias e a sociedade civil, para garantir e operacionalizar os direitos das 
crianças e adolescentes no Brasil. Os atores são muitos: conselheiros tutelares, promotores e 
juízes das Varas da Infância e Juventude, defensores públicos, conselheiros de direitos da 
criança e adolescente, educadores sociais, profissionais que trabalham em entidades sociais e 
nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), policiais das delegacias 
especializadas, integrantes de entidades de defesa dos direitos humanos da criança e 
adolescente, entre outros. 

 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2011/07/orgaos-recebem-denuncias-de-violencia-sexual-infantil
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2011/07/orgaos-recebem-denuncias-de-violencia-sexual-infantil
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O acesso a educação universal, a adoção legal, a regularização dos 
programas de aprendizagem e o enfrentamento do trabalho infantil, o 
resguardo desse segmento contra as práticas punitivas de pais, 
responsáveis e de autoridades policiais, a regulamentação dos 
Conselhos Tutelares como protagonistas desse processo de 
viabilização do acesso aos direitos são outros aspectos que 
modificaram drasticamente o cenário da política pública direciona as 
crianças e aos adolescentes no país, tendo a regulamentação das 
alterações do ECA como mecanismo importante. (BRASIL, 1990) 

 

Entende-se então, que devido aos avanços sociais no que se refere ao 

atendimento para crianças e adolescentes, é somente com o ECA e com a 

Doutrina da Proteção Integral que esse segmento passa a ser reconhecido como 

sujeitos de direitos. Assim sendo, constatamos que na gênese das políticas 

sociais voltadas às crianças e adolescentes, estes não recebiam a assistência 

que lhes era necessária. Dessa forma, passaram grande parte da história 

esquecidos e marginalizados pela sociedade nas grandes instituições como 

FUNABEM. Todavia, cabe ressaltar ainda que mesmo após tantos anos, desde 

o início das mudanças na situação da infância, a mesma foi marcada por 

avanços e retrocessos, deixando a entender que houve um desaparecimento do 

imaginário coletivo acerca da criança de rua, sendo substituída pela imagem 

ameaçadora do jovem infrator dos dias de hoje, ou seja, grandes são as 

dificuldades e tímidas, as mudanças estruturais. (PEREZ; PASSONE, 2010) 

De acordo com Schmidt (2017), atualmente o Brasil tem demonstrado 

que as novas leis como a Constituição de 1988, e o ECA de 1990, representam 

um avanço na democracia. Esta abertura democrática teria a intenção de romper 

com as desigualdades sociais, que deixaram marcas em nossa formação social. 

No entanto, isto não foi suficiente para acabar com a lógica de "controle social" 

dos pobres. A punição é realizada como um meio de dar continuidade aos 

interesses da classe dominante nesse processo. Além de não acabar com esta 

lógica desigual, tem tido o aumento das desigualdades sociais, no contexto de 

reprodução do capital. 



33 
 

 
 

Através da apreensão dos elementos que constituíram a cultura 
punitiva na formação social brasileira, podemos perceber que mesmo 
com o “avanço” legal expresso pela aprovação do ECA, pós-
Constituição Federal de 1988, a questão das políticas para crianças e 
adolescentes permanece com seu caráter divisório entre as “ricas” e 
pobres. As relações entre pobreza e criminalização permaneceram, 
como também se recrudesceram no âmbito atual. Não estamos 
afirmando que são os adolescentes pertencentes às classes 
subalternas que cometem mais “delitos” ou “atos infracionais”. Pelo 
contrário, queremos demonstrar que os determinantes da 
criminalização dos pobres e da seletividade do sistema penal (e aqui 
as MSEs) são um instrumento central e eficaz no “controle social” dos 
descartáveis ao capital. (SCHMIDT, 2017, p. 97) 

 

Sendo assim, entendemos que apesar dos avanços obtidos através da 

Constituição Federal em 1988 e do ECA na década de 1990, não foram 

suficientes para dar fim, a lógica autoritária e de "controle social" existente na 

sociedade brasileira, a qual impacta sobre nossas crianças e adolescentes. 

 

2.2 Conselho Tutelar: papel na defesa dos direitos das crianças e 

adolescentes. 

 

O CT é responsável por garantir os direitos de crianças e adolescentes, 

que foi criado a partir das determinações contidas no ECA. É órgão garantista 

de direitos, de base territorial, que adota como método de trabalho a promoção, 

prevenção e atuação sobre situações que configurem violação de direitos da 

criança e do adolescente. (BRASIL, 1990) 

Segundo os artigos 131 e 132 do ECA, o CT “é um órgão permanente e 

autônomo, não jurisdicional, que tem como objetivo zelar pelo cumprimento dos 

direitos das crianças e adolescentes” (BRASIL, 1990), sendo composto por cinco 

conselheiros escolhidos pela comunidade a partir de processo eleitoral. O CT 

tem que existir em todos os municípios do país. 

De acordo com Mendes e Matos (2010), isto significa que o CT 
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é uma instituição permanente, que não pode desaparecer, apenas se 
renovam os seus membros.  Por outro lado, afirmar que o Conselho é 
um órgão autônomo é o mesmo que dizer que, formalmente, toma 
decisões e age sem quaisquer interferências externas, embora esteja 
sobre fiscalização do Ministério Público, da autoridade Judiciária, do 
Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e das entidades 
civis que trabalham com a população infanto-juvenil. Esta autonomia, 
contudo, é relativa, uma vez que o órgão depende de verba do Poder 
Público Municipal, o que sugere que seu caráter é funcional. Por fim, 
indicar que o Conselho é um órgão não jurisdicional é dizer que não 
lhe cabe fazer cumprir determinações legais ou efetuar a punições nos 
moldes do Poder Judiciário. (MENDES e MATOS, 2010, p. 207) 

 

No que tange as violações, qualquer sujeito pode realizar denúncias em 

caso de suspeita ou confirmação de violações de direitos. O canal que acolhe 

essas denúncias são o próprio CT e o Disque 100, sendo que o papel dos 

conselheiros tutelares é de realizar a apuração de denúncias, adotar estratégias 

para superar tais situações, muitas vezes auxiliado por outros órgãos públicos. 

(BRASIL, 1990) 

Por isso, é preciso que o CT exerça o papel de articulação intersetorial  

com o sistema de garantia de direitos (SGD)12 para que crianças e adolescentes 

tenham seus direitos resguardados. Seu objetivo é atender meninos e meninas 

que tiveram seus direitos violados ou ameaçados no acesso a saúde, educação, 

lazer, profissionalização, moradia pelo Estado, sociedade, família ou em razão 

da própria conduta (BRASIL, 1990). Além de acompanhar e orientar as famílias 

 
12De acordo com Cals (2007), o Sistema de Garantia de Direitos está distribuído em três eixos 
estratégicos, sendo eles:  Eixo de Promoção de direitos: se dá por meio do desenvolvimento da 
política de atendimento dos direitos de crianças e adolescentes, integrante da política de 
promoção dos direitos humanos. Essa política deve-se dar de modo transversal, articulando 
todas as políticas públicas. Nele estão os serviços e programas de políticas públicas de 
atendimento dos direitos humanos de crianças e adolescentes, de execução de medidas de 
proteção de direitos e de execução de medidas socioeducativas. Os principais atores 
responsáveis pela promoção desses direitos são as instâncias governamentais e da sociedade 
civil que se dedicam ao atendimento direto de direitos, prestando serviços públicos e/ou de 
relevância pública, como ministérios do governo federal, secretarias estaduais ou municipais, 
fundações, ONGs, etc. Exemplo: Conselhos de Direitos, incluídos toda área da assistência 
social, educação e saúde. Eixo de Defesa: tem a atribuição de fazer cessar as violações de 
direitos e responsabilizar o autor da violência. Tem entre os principais atores, os Conselhos 
Tutelares, Ministério Público Estadual e Federal (centros de apoio operacionais, promotorias 
especializadas), Judiciário (Juizado da Infância e Juventude, Varas criminais especializadas, 
comissões judiciais de adoções) Defensoria Pública do Estado e da União, e órgãos da 
Segurança Pública, como Polícia civil, militar, federal e rodoviária, guarda municipal, ouvidorias, 
corregedorias e Centros de defesa de direitos, etc. Eixo de Controle Social: é responsável pelo 
acompanhamento, avaliação e monitoramento das ações de promoção e defesa dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes, bem como, dos demais eixos do sistema de garantia dos 
direitos. O controle se dá primordialmente pela sociedade civil organizada e por meio de 
instâncias públicas colegiadas, a exemplo dos conselhos. (CALS, 2007, p. 12 – 13) 
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no que tange o cuidado com os filhos. No entanto, para realizar esta tarefa, cada 

conselheiro, bem como toda a equipe que compõe o CT, devem estar cientes de 

suas responsabilidades, cumprindo-as para que os direitos dos mesmos sejam 

devidamente garantidos. (MENDES e MATOS, 2010) 

É fundamental que os conselheiros compreendam seu papel no caso de 

omissão, negligência e maus tratos por parte da família, do Estado e da 

sociedade. Utilizando instrumentos de proteção previstas no artigo 136 do ECA 

sendo eles: encaminhamentos, requisição de serviços, orientações, fiscalização 

institucional, assessoria ao Poder Executivo, encaminhamento ao Ministério 

Público de Notícia de Fato e etc. Diante disso, verificamos que o ECA colocou o 

CT numa posição estratégica, sem vinculação ou submissão ao poder judiciário 

ou ao poder executivo na atuação da política social voltada às crianças e 

adolescentes. (BRASIL, 1990) 

Contudo, devido algumas questões, o CT ainda não cumpre de forma 

efetiva seu papel. Isso porque os resquícios do modelo da "menoridade" 

permanecem interferindo no modelo de Proteção Integral proposto no ECA. A 

perspectiva reguladora e conservadora, percebida na postura de alguns 

profissionais, é exemplo importante, o qual evidencia esse processo. (MENDES 

e MATOS, 2004) 

Além disso, o desconhecimento da sociedade sobre o papel do CT é 

outro limitador da ação desse órgão. Críticas em torno da formação dos 

conselheiros tutelares, defendendo a ideia de que deveriam ter formação 

específica em áreas como o Serviço Social, Psicologia são outros exemplos. 

Segundo Mendes e Matos (2004), o ECA prevê que o conselheiro seja um 

representante da comunidade, ou seja, um sujeito político e não um técnico. 

Esse último deve ser acionado para assessorar o trabalho do conselheiro. Isso 

tudo, para não reduzir o CT a um local de atendimento na rede de serviços 

voltados à infância e juventude e assegurar a representação popular nesse 

espaço. (BRASIL, 1990) 

Sendo assim, como a proposta é que conselheiros sejam representantes 

da sociedade/território, não deve haver restrição quanto a formação acadêmica. 

Segundo o ECA, art. 133, para se candidatar ao cargo de conselheiro tutelar é 

necessário ter reconhecida idoneidade moral; idade superior a vinte e um anos; 

residir no município. Contudo, é preciso que o conselheiro saiba articular as 
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estratégias necessárias para efetivar os direitos das crianças e adolescentes e 

isso pressupõe conhecimentos sobre a área. Viu-se a necessidade de uma 

capacitação continuada e assessoria aos Conselhos Tutelares, dando suporte a 

atuação dos conselheiros tutelares para cumprir suas funções. Logo a 

assessoria é uma estratégia na atuação continuada dos conselheiros, 

denominada de equipe técnica. (MENDES e MATOS, 2004) 

O ECA prevê ainda, uma estrutura mínima de funcionamento da 

instituição, sendo obrigatório um conselho em cada município, sendo composto 

por cinco conselheiros tutelares, dispondo também de funcionários 

administrativos, como recepcionistas, motoristas, auxiliares administrativos e 

etc. Além disso, profissionais de ensino superior nas áreas de Serviço Social, 

Psicologia, Direito, Pedagogia e etc.  

O CT neste sentido é um espaço de atuação do Assistente Social, na 

qual neste equipamento atua compondo a equipe técnica em conjunto com 

outros profissionais. Logo, a seguir faremos uma reflexão acerca da importância 

que o Assistente Social tem enquanto componente desta equipe técnica, bem 

como também uma análise acerca de como se dá o processo de trabalho deste 

profissional no capitalismo, atuando como assessor no CT, espaço este que é 

novo para o mesmo. Abordaremos também no item seguinte, sobre as 

dificuldades observadas no estágio e as possíveis possibilidades de atuação no 

local.  

 

2.3 Assessoria em Serviço Social: novo espaço sócio ocupacional do 

Assistente Social. 

 

A assessoria enquanto espaço sócio-ocupacional do Serviço Social é 

“recente13”, todavia na contemporaneidade a assessoria é considerada mais 

uma das formas de inserção do Serviço Social no mercado de trabalho. Cabe 

destacar ainda que não havia nada concreto sobre o tema assessoria até a 

década de 1990, onde esta temática começa a ser abordada de forma mais 

 
13 De acordo com Matos (2009), a assessoria no Serviço Social não é tão recente. É encontrada 
em textos em meados dos anos de 1970, no entanto foi um tema laterizado na profissão. Porém 
é recente em questão de bibliografias e marcada por reflexões sobre experiência de assessoria, 
onde são marcadas por imprecisão sobre o tema, só atualmente que passou a ter bibliografias 
mais aprofundadas na temática. 
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expressiva, envolvendo a reforma do aparelho do Estado e a reestruturação 

produtiva, que trará transformações no mercado de trabalho. É somente a partir 

desta época que foi possível analisar a demanda de assessoria ao Serviço Social 

como sendo um processo de trabalho para a profissão, entendendo que a 

assessoria pode ser vista como uma forma de acompanhamento, planejamento 

e monitoramento de uma demanda específica, junto a uma pessoa e/ou grupo. 

Segundo Bravo e Matos  

 
(...) sobre a recente inclusão do termo assessoria no Serviço Social, se 
dá pela imprecisão da forma como este termo tem sido usado no meio 
profissional. Tal imprecisão se expressa de duas formas: a primeira se 
dá na identificação de trabalhos que se apresentam sobre assessoria, 
mas que são registros de supervisão profissional ou realização de 
cursos; e a segunda imprecisão pode ser identificada no trabalho 
realizado pelo Serviço Social junto aos movimentos sociais, pois, se 
atentarmos para o passado recente – notadamente os anos 1980 - 
observaremos experiências de assessoria, mas misturadas com ação 
política dos assistentes sociais, junto aos movimentos sociais. (BRAVO 
& MATOS, 2010, p. 36) 

 

Nesse sentido, abordar acerca do processo de trabalho do Assistente 

Social na contemporaneidade, observando principalmente a ordem vigente, a 

ordem do capital e a crise estrutural, é de extrema importância para 

compreensão do Serviço Social no mercado de trabalho e no espaço do CT.  

Cabe destacar ainda, que nesses tempos neoliberais (marcados pela 

privatização, focalização das políticas sociais e monetarização dos direitos), 

onde impera uma crise mundial, a superação da mesma ocorre a partir da 

exploração da força de trabalho, favorecimento das privatizações e na 

destituição de direitos da população. Nesse último caso, a destituição impacta 

diretamente na organização do CT e na viabilização de direitos à população, 

tendo em vista que a conjuntura é de falta de investimentos e sucateamento das 

políticas. (BHERING, 1993) 

De acordo com Mota (2000), as transformações foram realizadas para 

que tivesse mais flexibilização nos processos e nas condições de trabalho. 

Surgiu como uma alternativa ao modelo fordista, trazendo mudanças no mundo 

do trabalho, deixando as marcas da reestruturação produtiva: o desemprego 

estrutural, a terceirização e a precarização do trabalho. Determinando dessa 

maneira as novas formas de domínio do capital sobre o trabalho, constituindo 

uma nova cultura do trabalho, bem como uma nova racionalidade política e ética 
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compatível com o projeto do capital. Dado o exposto, fica claro que as mudanças 

ocorridas no capitalismo, e todas as suas consequências como a perda de 

postos formais de trabalho que promoviam garantias de direitos, cai sobre os 

trabalhadores. 

Na presente configuração do capital, observamos o resgate dos 

princípios que sustentam o Estado mínimo, ocasionado por sua vez um aumento 

no assistencialismo14 e uma diminuição de direitos para a população. Neste 

sentido, o Serviço Social como profissão que atua diretamente intervindo no 

processo de reprodução material e espiritual da força de trabalho, realizando 

também estudos sobre a realidade social dos usuários, tem que se reinventar 

buscando atender da melhor maneira as demandas dos trabalhadores, tendo 

como objetivo defender os direitos dessa população. (BEHRING, 1993) 

Seguindo esta perspectiva, o Assistente Social se depara 

cotidianamente com as expressões da questão social, buscando superar as 

desigualdades sociais de forma crítica no horizonte do projeto ético-político15da 

profissão e se colocando como um profissional propositivo, e não apenas como 

um mero executor de tarefas (IAMAMOTO, 2000).  

 
 
Assim, definimos assessoria/consultoria como aquela ação que é 
desenvolvida por um profissional com conhecimentos na área, que 
torna a realidade como objeto de estudo e detém uma intenção de 
alteração da realidade. O assessor não é aquele que intervém, deve, 
sim, propor caminhos e estratégias ao profissional ou à equipe que 
assessora e estes têm autonomia em acatar ou não as suas 
proposições. Portanto, o assessor deve ser alguém estudioso, 
permanentemente atualizado e com capacidade de apresentar 
claramente as suas proposições. (MATOS, 2006, p. 31) 

 

 
14De acordo com Alayón (1995), o assistencialismo se caracteriza como ações de pessoas, 
ONGs, com o objetivo de beneficiar as camadas desfavorecidas da sociedade, por meio da 
filantropia, com ajuda momentânea, ou seja, é algo superficial e realizado apenas naquele dado 
momento. Além disso, é uma atividade social que a classe dominante implementou para "reduzir" 
a miséria, surgiu para "minimizar" as desigualdades sociais. 
 
15De acordo com o Teixeira e Braz (2009), este projeto vem sendo construído desde o final da 
década de 1970, comprometido com os interesses da classe trabalhadora, tendo como marco o 
III CBAS, em 1979, na cidade de São Paulo, mas precisamente no congresso conhecido como 
o "Congresso da Virada". O projeto ético-político, profissional de Serviço Social é o que orienta 
e direciona o exercício e a formação do profissional, para que este cumpra com seu compromisso 
com a classe trabalhadora, levando em consideração os projetos emancipatórios, em busca de 
uma sociedade justa e igualitária. O projeto está explícito no Código de Ética Profissional, na Lei 
de Regulamentação da Profissão (lei 8662/93). 
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Em outros termos podemos afirmar que se trata de processo de trabalho 

onde o profissional faz um acompanhamento de outra pessoa ou grupo, que 

realiza determinadas atividades. A assessoria é um instrumental no processo de 

trabalho do Assistente Social. Esse instrumental permite que esse profissional 

esteja inserido em diferentes contextos, e demandas sociais e institucionais. Isso 

requer que o profissional observe as particularidades e singularidades do local, 

exigindo desse profissional um conhecimento teórico-metodológico, técnico-

operativo e ético-político. Logo, é de extrema importância estudar a temática da 

assessoria enquanto instrumental de trabalho do Serviço Social, principalmente 

na ótica capitalista. (GUERRA, 1995) 

Assim, podemos afirmar que o CT, provoca mudanças na qualificação 

profissional do Assistente Social. Isso porque  

 

a requalificação profissional passa, sem dúvida, por alterações não 
somente pela apreensão e análise do real e de suas manifestações, 
como também no domínio operativo do Serviço Social. O surgimento 
de novas demandas - gestão de serviços, qualidade total, consultoria, 
assessoria gerencial - e a presença das demandas tradicionais que os 
espaços profissionais que colocam ao assistente social, como a 
inovação metodológica com a criação de novas estratégias 
profissionais. A renovação profissional, impelida pelo contexto 
contraditório, no qual se desenvolvem os processos de trabalho do 
assistente social, não se efetiva tão somente pela intencionalidade do 
próprio sujeito. Ela se concretiza e se inscreve na própria dinâmica dos 
processos sociais. (SUZIN e ALMEIDA, 1999, p. 69) 

 

De acordo com Souza (2016), a assessoria no âmbito do Serviço Social, 

pode ser considerada como um instrumento de trabalho profissional que permite 

a ampliação do espaço sócio ocupacional dessa categoria, havendo uma 

normatização sobre a temática assessoria. Entendendo esse processo de 

trabalho como atribuição privativa do Assistente Social e como competência, a 

partir do que está exposto nos artigos 4º e 5º da Lei de Regulamentação da 

Profissão (Lei 8662/ 93).  
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 Art. 4º Constituem competências do assistente social: VII –  prestar 
assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e 
indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às 
matérias relacionadas ao inciso II deste artigo; *Inciso II:  elaborar, 
coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam 
no âmbito de atuação do Serviço Social com a participação da 
sociedade civil. IX-  prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais 
em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa 
dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. Art.  5º - 
Constituem atribuições privativas do Assistente Social: III-  assessoria 
e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, 
empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social. 

 

 

Tudo isso evidencia apenas nossa capacidade de “prestar assessoria e 

apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no 

exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade”. 

(CFESS, 2018, p. 2) 

Mas essa capacidade, de acordo com Iamamoto (2000), requer o 

exercício da profissão de forma reflexiva, buscando constantemente se capacitar 

teoricamente para que tenha um exercício profissional de reflexão e 

aprimoramento teórico contínuo, que possibilite ao profissional compreender a 

realidade do usuário e assim intervir na mesma. Ou seja, para ser um assessor, 

este profissional precisa ter formação continuada como preconiza a política de 

educação permanente do conjunto CFESS/CRESS (2012), uma qualificação 

profissional que possibilite ter um domínio de conhecimentos para realizar 

estudos acerca da realidade, buscando entender a realidade da situação. 

Orientar o trabalho profissional nos rumos aludidos requisita um 
profissional culto e atento às possibilidades descortinadas pelo mundo 
contemporâneo, capaz de formular, avaliar e recriar propostas ao nível 
das políticas sociais e da organização das forças da sociedade civil. 
Um profissional informado, crítico e propositivo, que aposte no 
protagonismo dos sujeitos sociais. Mas também um profissional 
versado no instrumental técnico-operativo, capaz de realizar ações 
profissionais, aos níveis de assessoria, planejamento, negociação, 
pesquisa e ação direta, estimuladoras da participação dos usuários na 
formulação, gestão e avaliação de programas e serviços sociais de 
qualidade. (IAMAMOTO, 2000, p. 144) 

 

A assessoria na área de Serviço Social, envolve ainda a relação dos 

usuários (crianças/ adolescentes), com sua família e a comunidade, identificando 

as expressões da questão social e assim mostrando aos conselheiros os 

possíveis encaminhamentos para essas questões. Para tanto, realiza 

entrevistas, visitas domiciliares, estudos de caso e/ou realização de grupos. Este 
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profissional propõe estratégias para quem está prestando assessoria, e deve 

também conhecer a realidade dos usuários. De acordo com o CFESS (2018) é 

fundamental  

destacar a pesquisa e produção de conhecimento por meio de estudos 
socioeconômicos, com o objetivo de conhecer as condições de vida e 
trabalho dos sujeitos, suas necessidades e reivindicações, a fim de 
subsidiar a sua organização (...). (CFESS, 2018, p. 4) 

 

Por fim, cabe ressaltar que ter uma equipe de assessoria técnica no CT, 

é essencial pois o Conselho toma decisões que necessitam de avaliações e 

informações técnicas, para que não venha prejudicar as crianças e os 

adolescentes. O ECA no artigo 151, garante a organização dessas equipes que 

compõem os Conselhos, as quais objetivam 

fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na 
audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, 
orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata 
subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação 
do ponto de vista técnico. (BRASIL, 1990) 

 

Neste sentido, como aponta Vasconcelos (1998) a assessoria propõe 

caminhos e estratégias ao profissional ou a equipe que assessora, buscando em 

sua atuação a totalização no processo de prática, apresentando os limites, as 

possibilidades e os recursos da equipe, utilizando os instrumentos necessários 

para fazer a análise da realidade, principalmente devido as respostas imediatas 

que precisa dar às demandas que a realidade põe à sua ação. Logo, vê-se a 

necessidade de se ter profissionais de Serviço Social com a finalidade de 

assessorar, defendendo suas competências técnicas com o intuito de preservar 

os seus direitos profissionais e de seu valor intelectual nesses espaços. Ou seja, 

o Assistente Social enquanto assessor acabou obtendo um maior espaço na 

política de atendimento à criança e ao adolescente, não apenas na atuação 

direta, bem como também na assessoria às equipes que atuam na política de 

garantias, atuando em concordância com os princípios da profissão de Serviço 

Social. 

 

2.4 Análise do Conselho Tutelar em Seropédica: desafios e possibilidades. 

 

A intenção deste tópico não é de esgotar a discussão acerca desta 

temática, mas de salientar minha experiência e observação como estagiária no 
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CT de Seropédica. Durante o período de estágio, foi realizada uma análise de 

conjuntura, institucional e da política assistencial, levando em consideração os 

determinantes sociais, a localização e a área que o mesmo abrange. 

Em linhas gerais, o CT de Seropédica, está localizado no km 47 do 

município, bairro Ecologia, localizado no município de Seropédica - RJ, às 

margens da Estrada Rio X São Paulo. O prédio é cedido pela Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e atualmente a equipe do CT é composta 

por Assistente Social, Psicóloga, um auxiliar administrativo, um motorista, um 

auxiliar de serviços gerais e cinco conselheiros.  

Vale ressaltar que Seropédica trata-se de um município que integra a 

Baixada Fluminense. De acordo com o IBGE/ Cidades (2019) os municípios que 

integram a Baixada Fluminense são Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João 

de Meriti, Seropédica, Nilópolis, Belford Roxo, Magé, Guapimirim e Mesquita. De 

acordo com Alves (2003) é território marcado pela violência e abandono do 

Estado. E o CT está inserido nesse espaço permeado de limites e contradições.  

O bairro é de difícil acesso, e isso faz com que muitos dos usuários 

acabam não utilizando o serviço. O espaço físico do local é composto por oito 

salas, sendo seis delas exclusivas para atendimento técnico e uso dos 

conselheiros. Em outros termos podemos afirmar que o sigilo está assegurado. 

De acordo com o Código Profissional (1993) é direito do Assistente Social ter 

assegurada a “inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e 

documentação, garantindo o sigilo profissional”, bem como do usuário obter “(...) 

informações concernentes ao trabalho desenvolvido pelo Serviço Social e as 

suas conclusões, resguardado o sigilo profissional”. (BRASIL, 1993) 

 Possui ainda mobílias antigas e precárias, não possui ar condicionado, 

a iluminação é precária, porém possui internet e linha telefônica, foi evidenciado 

uma infraestrutura precária, falta de recursos, ausência de compromisso do 

poder público com a política de infância.  

O CT  é um órgão que atua com a proteção social básica, mas sobretudo, 

com a média e alta complexidade16. Ou seja, em casos de abusos sexuais, 

 
16 De acordo com a Tipificação socioassistencial (2009) os serviços estão divididos na proteção 
social básica, média e alta complexidade. O objetivo da proteção social básica é oferecer 
serviços que desenvolvam as potencialidades dos indivíduos como forma de prevenir as 
situações de risco, e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. É destinado à população 
fragilizada pela pobreza, ausência de renda, e com acesso precário aos serviços públicos, ou 
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violência doméstica, evasão escolar, uso e abuso de álcool e drogas, mas 

também na viabilização de vagas em unidade de saúde, escolares, encaminhado 

para acesso aos programas de emprego e renda. Enfim, possui intervenção em 

diferentes campos. O perfil dessa população e as demandas que chegam até 

este órgão, são de indivíduos e famílias, que estejam em situação de 

vulnerabilidade social e risco social, ocasionando violências físicas e 

psicológicas de bairros: Boa Esperança, Cabral, Campo Lindo, Canto do Rio, 

Carretão, Centro, Chapecó, Ecologia, Fazenda Caxias, Incra, Jardim Maracanã, 

Jardins, Nazaré, Jacimar, Piranema, Santa Alice, Santa Sofia, São Miguel.  

O CT é a porta de entrada para garantir os direitos instituídos no ECA, 

quando estes usuários se encontram fragilizados, em situações de violência, em 

situação de vulnerabilidade e risco social.  

Este órgão atende crianças e adolescentes, aconselha pais e 

responsáveis. Seu trabalho é basicamente norteado sob denúncias, por isso, 

sempre que se perceba abuso ou situações de risco contra crianças e 

adolescentes, o CT deve ser acionado. O art. 136 ECA afirma que o papel do CT 

é 

 
que esteja com os vínculos afetivos enfraquecidos, porém ainda não foram rompidos. Seus 
serviços são ofertados através do equipamento público denominado Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS). Os usuários da proteção social especial de média complexidade 
possuem seus direitos violados e se encontram vulneráveis, porém ainda inseridos no núcleo 
familiar. Por estarem em uma condição em que os vínculos familiares estão fragilizados ou 
ameaçados, o atendimento exige intensa articulação em rede para assegurar a efetividade e a 
garantia de sua superação. Já na proteção social de alta complexidade os vínculos familiares e 
comunitários foram rompidos ou extremamente fragilizados. O risco e a vulnerabilidade dos 
usuários desses serviços são muito maiores do que nos demais níveis de proteção e 
complexidade. Os direitos dos indivíduos foram violados ou ameaçados, e podem se encontrar 
em uma situação de abandono, necessitando de acolhimento provisório fora do seu núcleo 
familiar de origem. Os serviços devem assegurar o fortalecimento dos vínculos familiares, sociais 
e o desenvolvimento da autonomia dos usuários, garantindo sua proteção integral por meio de 
atendimentos efetivos, e caso necessário, ambientes que os acolham adequadamente. 
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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. 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, § 3º, inciso 
II, da Constituição Federal; XI – representar ao Ministério Público, para 
efeito das ações de perda ou suspensão do pátrio poder. (BRASIL, 
1990) 

 

Para alcançar essas determinações é preciso que o conselheiro realize 

visitas domiciliares solicitadas através de ofícios de outros órgãos, como o 

Ministério Público; apuração de denúncias; elaboração de relatórios. E isso 

demanda a assessoria do Assistente Social, ou seja, agindo sempre que os 

direitos das crianças e dos adolescentes estejam ameaçados ou violados, tanto 

por parte da sociedade, Estado, pais e/ou responsáveis. (BRASIL, 1990)  

O profissional de Serviço Social do Conselho Tutelar de Seropédica, 

realiza entrevistas, visitas domiciliares, dá suporte aos conselheiros nas tomadas 

de decisões, elabora relatórios, laudos e parecer social para subsidiar a ação de 

colegas em outros equipamentos da rede socioassistencial; na realização de 

encaminhamentos para viabilização de benefícios eventuais dos usuários 

(quando o conselheiro concorda); na realização de reuniões intersetoriais para 

planejar e avaliar as atividades e os atendimentos prestados no município. 

No período em que estive inserida no CT de Seropédica como estagiária, 

a profissional do Serviço Social prestava serviços a prefeitura, tendo um vínculo 

empregatício por meio de contrato, ela ia ao Conselho Tutelar três vezes na 

semana.  A mesma dividia a sala com outra profissional que compõe a equipe 

técnica, que é uma Psicóloga. A Assistente Social enquanto assessora, 

acompanhava os conselheiros tutelares em visitas domiciliares e institucionais 

como: escolas, fórum e abrigos. Auxiliava também nas tomadas de decisões dos 
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conselheiros, demonstrando seu ponto de vista sobre o caso a partir de seu 

conhecimento técnico, e elaborando um laudo e um parecer sobre o caso. No 

entanto, nem sempre os conselheiros concordam com que o que é proposto, 

logo a sua atuação não era totalmente garantida. Atualmente não possui 

Assistente Social no CT, pois a mesma foi transferida para o Fórum da Comarca 

de Seropédica. 

Os desafios estão na necessidade de diminuir a violação dos direitos, 

aprimorar os serviços, bem como evidenciar o lugar do Serviço Social nesse 

órgão. A estratégia para driblar isso, se dá através do incentivo a qualificação 

dos conselheiros. Isso porque como o CT é um órgão autônomo, os profissionais 

do CT de Seropédica acreditam que essa autonomia e flexibilidade é estendida 

a sua particular prática profissional.  

Por isso percebe-se, muitas vezes, o conservadorismo e o moralismo 

nas ações cotidianas dos conselheiros expressas em  atitudes baseadas no  

senso comum17. 

(...) as demandas típicas das instituições rebatem na dinâmica da 
continuidade, ganhando consistência, pois a heterogeneidade, a 
repetição, a falta de crítica, o imediatismo, a fragmentação, o senso 
comum, o espontaneismo são atitudes típicas da vida cotidiana 
repetidas automaticamente em face da burocracia institucional. 
Contudo, não é necessário que seja assim. Uma das formas de 
reprodução da alienação que ronda o trabalho cotidiano é a do 
comportamento ético-profissional que contraditoriamente defende os 
valores do Código de Ética do Assistente Social e realiza outros 
valores, muitas vezes de forma inconsciente. Entre outros fatores, 
trata-se de uma repetição espontânea de certos costumes e valores 
internalizados e consolidados por meio de sua formação moral, anterior 
à formação profissional. (BARROCO, TERRA, 2012, p. 73) 

 

De acordo com Iamamoto (2014), o conservadorismo busca manter 

práticas, valores e instituições ditas tradicionais. Ou seja, pode-se dizer que o 

conservadorismo é a ideologia marcada pela autoridade, defendendo 

pensamentos tradicionais. A visão conservadora inerente da Igreja Católica e do 

pensamento positivista, fizeram parte da ética profissional no início da história 

do Serviço Social. O Serviço Social trabalhava com a perspectiva conservadora, 

no entanto passou a ser uma profissão com posicionamento crítico, passando a 

ter uma construção coletiva e crítica. Dessa forma, a autora explica que o 

 
17De acordo com o autor Cotrim (2002), o “(...) vasto conjunto de concepções geralmente aceitas 
como verdadeiras em determinado meio social recebe o nome de senso comum”. (Cotrim, 2002) 
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(...) pensamento conservador provém de um modo de vida do passado, 
que é resgatado e proposto como uma maneira de interpretar o 
presente como conteúdo de um programa viável para a sociedade 
capitalista. (IAMAMOTO, 2014, p. 22) 

 

Sendo assim, para Iamamoto (2014) 

 

 o conservadorismo não é assim apenas a continuidade e persistência 
no tempo de um conjunto de ideias constitutivas da herança intelectual 
europeia do século XIX, mas de ideias que, reinterpretadas, 
transmutam-se em uma ótica de explicação e em projetos de ação 
favoráveis à manutenção da ordem capitalista. Isso aproxima os 
pensamentos conservador e racional, apesar de suas diferenças, como 
portador de um mesmo projeto de classe para a sociedade. 
(IAMAMOTO, 2014, p. 23) 

 

O aumento do conservadorismo se dá devido à influência religiosa, no 

senso do IBGE (2010), diz que evangélicos foram o segmento religioso que mais 

cresceu no Brasil, chegando a 22,2% da população, dentre estes 60% são 

pentecostais, e esse aumento aconteceu entre 1980 e 1990. Cabe destacar que 

como nem todos os evangélicos são conservadores, isto também vai além dos 

evangélicos conservadores, nela participam também católicos e outras religiões. 

No entanto, esses dados demonstram que toda essa onda conservadora acaba 

por influenciar politicamente também a população, e por isso vemos nos últimos 

anos, presidentes, deputados, vereadores e até conselheiros tutelares com 

vínculo religioso sendo eleitos. Cabe salientar que não queremos criticar as 

religiões ou o vínculo das pessoas com as mesmas. O que queremos demonstrar 

é que a religião vem sendo utilizada para ascensão política, bem como para 

justificar medidas conservadoras, discriminatórias e criminalizadoras da 

população atendida, no caso aqui do Conselho Tutelar.   

Tudo isso, é resgatado, pois ao tratar da assessoria no CT de 

Seropédica, estamos abordando a condição tensionada do profissional que tem 

a função de “dar suporte” aos conselheiros aos casos que eles acharem 

interessante a intervenção do Serviço Social. Além disso, a equipe 

interdisciplinar no qual inclui, conselheiros, Assistente Social e Psicóloga, atuam 

em conjunto estudando os casos, o que é de suma importância na garantia de 

direitos, pois tem diferentes perspectivas e olhares em busca do mesmo objetivo, 

que é garantir esses direitos. Contudo, nesse processo as visões baseadas na 

moralização e no conservadorismo podem aparecer e pressionar negativamente 
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o processo de trabalho do Assistente Social. Trabalho este baseado nos artigos 

150° e 151° do ECA, e nos artigos 4° e 5° do Código de Ética do profissional de 

Serviço Social. (BRASIL, 1993; 1990) 

Percebe-se que um dos desafios do processo de trabalho do Assistente 

Social no CT de Seropédica, é precarização do trabalho, mas também falas e 

ações pautadas no senso comum e voltadas à “era menorista” e a falta de 

articulação com a rede que trabalha com a Política de Atendimento da Criança 

e do Adolescente. 

 No entanto, se caracteriza como um novo espaço de inserção 

profissional e um novo instrumental no processo de trabalho do Assistente Social 

neste equipamento, atuando como equipe técnica e dando suporte aos 

conselheiros. Nesse sentido, deve ser disputada.  

Por isso, é importante que o profissional observe como ocorre o processo 

de trabalho no CT, fazendo uma leitura crítica da realidade daquele local, e 

apresentando possibilidades ou alternativas para os problemas que surgem 

cotidianamente no local. Dentre eles podemos salientar: a parceria entre a 

equipe técnica e os conselheiros para resolver as problemáticas do 

equipamento; a criação de um programa que auxilia na capacitação continuada 

dos profissionais, em favor principalmente do pensamento crítico; a construção 

de um site para socializar informações do CT de Seropédica para a população, 

bem como também trazendo outras temáticas como o papel do CT na sociedade 

e a função dos profissionais e a imprescindível  articulação entre as redes que 

atuam com a política de atendimento para criança e adolescente. (BRASIL, 

1990) 

Diante do exposto, fica explícito que o estágio no CT de Seropédica foi 

de suma importância para a minha formação, sendo um espaço de total 

aprendizado para entender como funciona este órgão, realizando também uma 

análise sobre a conjuntura institucional e do munícipio. Observando como isto 

influencia a atuação profissional do Assistente Social, e no atendimento às 

demandas de cada usuário, onde por sua vez, pude compreender o processo de 

trabalho do profissional de Serviço Social neste espaço, e como se dá os 

desafios e as possibilidades profissionais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho buscou compreender o processo de trabalho do 

Assistente Social no CT a partir da realidade de Seropédica. É importante 

destacar que, considerando o estágio como um espaço de formação, a inserção 

foi de grande aprendizado e possibilitou o contato e o aprofundamento teórico 

sobre a temática discutida neste trabalho. Mostramos a importância que o 

profissional de Serviço Social tem neste equipamento, no que tange a assessoria 

e na perspectiva de alargamento de direitos sociais no campo da infância e 

adolescência. Contudo, observamos que nesse processo os desafios 

enfrentados pelo Assistente Social na demanda de garantir direitos neste espaço 

são enormes. 

Isso porque ao realizarmos um estudo bibliográfico e hemerográfico, 

utilizando documentos oficiais como a Constituição de 1988 e o ECA, 

constatamos que vários direitos são violados seja pela visão da “era menorista” 

que permanece, pela falta de investimento do Estado, localização do município 

ou o avanço do conservadorismo e do moralismo nas ações dos conselheiros 

baseadas no senso comum. Contribuindo para a não efetivação dos preceitos 

do ECA. 

O Serviço Social que na sua ação cotidiana elabora um parecer e 

contribui na tomada de decisões dos conselheiros não tem sua ação totalmente 

garantida. Os conselheiros podem ou não, concordar. A realidade tem mostrado 

que estes conselheiros recusam a sugestão devido ao pensamento conservador, 

por influência religiosa, deixando assim, de tomar uma determinada decisão 

preconizada no ECA.  

Isso ficou expresso no processo de eleição dos conselheiros neste ano, 

onde houve uma intensa disputa entre católicos, evangélicos e não religiosos 

progressistas, pelas vagas de conselheiros nos Conselhos Tutelares.  Segundo 

Alves (2019), as eleições neste ano, demonstraram um conservadorismo 

existente nesses espaços, onde ainda prevalece a influência religiosa em alguns 

locais na hora de escolher os conselheiros. Revelando um conservadorismo que 
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infelizmente ainda persiste nos dias de hoje. Esta situação, deixou candidatos 

comprometidos, ex-conselheiros tutelares, militantes e profissionais que 

trabalhavam na proteção às crianças e adolescentes, apreensivos quanto ao 

andamento das eleições para definir os conselheiros tutelares.  

De acordo com Fellet (2019), acerca da disputa entre católicos e 

evangélicos pelo domínio dos Conselhos Tutelares, cabe ressaltar que dezenas 

de igrejas elegeram representantes nos Conselhos Tutelares de todos os 

municípios brasileiros, buscando principalmente galgar um espaço estratégico 

na política sobre crianças e adolescentes, e entidades de defesa de direitos 

humanos temem transformações de órgãos em instâncias religiosas.  

Isso atravessa o trabalho do Assistente Social no CT de Seropédica, que 

é de subsidiar as tomadas de decisões dos conselheiros. Ou seja, é um espaço 

tensionado. Neste sentido, é necessário aprofundar os conhecimentos acerca de 

como ocorre este processo de trabalho do Assistente Social, posteriormente em 

um mestrado, no horizonte da disputa desse lugar e dos diretos das crianças e 

adolescentes.  

Percebeu-se então que o CT é um espaço importante para o Serviço 

Social, pois ao mesmo tempo em que se constitui uma precarização de trabalho 

do Assistente Social, existem também possibilidades de atuação. Ter um 

profissional de Serviço Social neste equipamento, busca promover a garantia de 

direitos diante das expressões da questão social no campo da criança e do 

adolescente.  

Para isso, é necessário realizar uma leitura da realidade crítica daquele 

espaço, compreendendo limites e possibilidades. Realizar esse movimento 

demanda que esse sujeito se alinhe ao projeto ético político profissional 

(materializado no código de ética, na lei de regulamentação e nas diretrizes 

curriculares), bem como seja comprometido com a capacitação continuada. 

Assessorar demanda conhecimento, leitura da realidade, se desafiar 

cotidianamente a repensar o exercício profissional. E isso, é tarefa fundamental 

pensando os direitos da criança e do adolescente.  
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	(...) sobre a recente inclusão do termo assessoria no Serviço Social, se dá pela imprecisão da forma como este termo tem sido usado no meio profissional. Tal imprecisão se expressa de duas formas: a primeira se dá na identificação de trabalhos que se ...
	Assim, definimos assessoria/consultoria como aquela ação que é desenvolvida por um profissional com conhecimentos na área, que torna a realidade como objeto de estudo e detém uma intenção de alteração da realidade. O assessor não é aquele que intervém...
	a requalificação profissional passa, sem dúvida, por alterações não somente pela apreensão e análise do real e de suas manifestações, como também no domínio operativo do Serviço Social. O surgimento de novas demandas - gestão de serviços, qualidade to...
	Art. 4º Constituem competências do assistente social: VII –  prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas ao inciso II deste artigo; *...
	Orientar o trabalho profissional nos rumos aludidos requisita um profissional culto e atento às possibilidades descortinadas pelo mundo contemporâneo, capaz de formular, avaliar e recriar propostas ao nível das políticas sociais e da organização das f...
	destacar a pesquisa e produção de conhecimento por meio de estudos socioeconômicos, com o objetivo de conhecer as condições de vida e trabalho dos sujeitos, suas necessidades e reivindicações, a fim de subsidiar a sua organização (...). (CFESS, 2018, ...
	fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a ...

	2.4 Análise do Conselho Tutelar em Seropédica: desafios e possibilidades.
	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 – promov...
	(...) as demandas típicas das instituições rebatem na dinâmica da continuidade, ganhando consistência, pois a heterogeneidade, a repetição, a falta de crítica, o imediatismo, a fragmentação, o senso comum, o espontaneismo são atitudes típicas da vida ...
	(...) pensamento conservador provém de um modo de vida do passado, que é resgatado e proposto como uma maneira de interpretar o presente como conteúdo de um programa viável para a sociedade capitalista. (IAMAMOTO, 2014, p. 22)
	o conservadorismo não é assim apenas a continuidade e persistência no tempo de um conjunto de ideias constitutivas da herança intelectual europeia do século XIX, mas de ideias que, reinterpretadas, transmutam-se em uma ótica de explicação e em projet...
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