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Apresentação Visão Mundial
A violência contra crianças e adolescentes no país vem adquirindo proporções
epidêmicas, o problema passou a incorporar uma das 169 metas dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável: “Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as
formas de violência e tortura contra crianças (16.2)”
Em 2015 foram registradas 80.437 denúncias de violências contra crianças e adolescentes no Brasil, cuja negligência é a mais frequente com 72,81% dos casos, seguidos
de abusos psicológico (45,74%), físico (42,2%) e sexual (21,3%). Segundo mapa da
violência 2016, existe um crescimento progressivo, sistemático e ininterrupto incremento de mortes por armas de fogo no Brasil. Do total de mortos em 2015, a
maioria foi de jovens entre 15 a 29 anos, totalizando 25.255 homicídios. A maioria
das vítimas são negros e residentes de grandes centros urbanos.
Considerando este contexto e a importância que merece, buscamos o fortalecimento do sistema de proteção infantil para a garantia de direitos, conectando pessoas e
organizações para promoção de ambientes protetores pelo fim de todas as formas
de violência contra meninas e meninos, especialmente os mais vulneráveis.
Neste sentido, para nós da Visão Mundial Brasil, os conselhos das infâncias são parte
fundamental nesse projeto, pois nosso percurso nas comunidades mostra como a
formação tem impacto transformador e direto no atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias.
Nossa sincera gratidão a todas as Escolas de Conselhos do Nordeste, especialmente
pela parceria com a Escola de Conselhos de Pernambuco, Conselhos Estadual dos
Direitos de Crianças e Adolescentes de Pernambuco e a Universidade Federal Rural
de Pernambuco. Esperamos que esse mapa seja um instrumento importante para
as mudanças que almejamos. Seguimos juntos pelas crianças.
Karina Lira
Assessora de Proteção à Infância
Visão Mundial Brasil
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Apresentação URFPE
A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE
e o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco – CEDCA-PE tem a honra de apresentar o Mapa da Politica de Formação
Continuada dos Conselhos dos Direitos e Tutelares no Nordeste Brasil, desdobramento do Primeiro Encontro Nordestino de Escolas de Conselhos, realizado no
Recife, em dezembro de 2016. Este Mapa possui grande relevância política, por se
tratar da sistematização dos debates realizados no Primeiro Encontro, que contou
com a presença dos nove estados nordestinos e parceiros estratégicos.
A UFRPE e o CEDCA/PE acreditam na formação continuada como força geradora
das transformações sociais. A luta por um mundo mais justo para nossas crianças
e adolescentes requer o compromisso com a formação dos agentes públicos que
fazem o Estatuto da Criança e do Adolescente se concretizar. Daí a importância de
tornar a Escola de Conselhos como política pública e da parceria entre as universidades e os conselhos estaduais na realização deste processo.
Agradecemos a Visão Mundial por tornar possível a realização do Encontro e da
publicação. Registramos o empenho dos participantes do evento, que trouxeram
valiosas contribuições, tonando possível a materialização do Mapa da Politica de
Formação Continuada dos Conselhos dos Direitos e Tutelares no Nordeste Brasil.
Ana Virgínia Marinho
Pró-Reitora de Extensão/UFRPE
Eduardo Figueiredo
Presidente/CEDCA/PE
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Introdução
O Primeiro Encontro Nordestino de Escolas de Conselhos foi realizado na cidade
de Recife, entre os dias 14 e 16 de dezembro de 2016, representando uma iniciativa da Rede Nacional de Escolas de Conselhos, articulado pelo Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente e Secretaria Nacional de Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente – Ministério dos Direitos Humanos, com
o financiamento da Visão Mundial. O evento contou com a presença de todos os
estados da região Nordeste do Brasil, por meio dos representantes das Escolas de
Conselhos, dos Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente e
de representantes dos Movimentos Sociais e organizações de classe.
A programação foi construída a partir da articulação regional, ao considerar como
princípio o fortalecimento e sustentabilidade das Escolas de Conselhos. Também
foram avaliadas as ações de formação dos Conselhos Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares, e novas atividades formativas.
Desse modo, fizeram parte dos debates os conteúdos programáticos, propostas
didáticas, métodos de avaliação e possibilidades de gestão e financiamento.
O evento foi executado pela Escola de Conselhos de Pernambuco, que representa
o ponto focal da articulação nacional no Nordeste, com o apoio da Pró-Reitoria de
Extensão da Universidade Federal Rural e Pernambuco e do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente. A perspectiva pedagógica do Primeiro Encontro contou com a contribuição da Visão Mundial, que fomentou o debate sobre
a temática Criança e Adolescência nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e a sustentabilidade das Escolas de Conselhos.
As Escolas de Conselhos se constituem numa proposta formativa que vem se formando como política pública efetiva no campo das proposições educacionais para os
conselheiros das infâncias.A proposta foi institucionalizada no Programa Nacional de
Direitos Humanos – III, mais notadamente em sua Diretriz 8, Objetivo Estratégico
II, que estabelece a criação das escolas de conselhos em todos estados da União e
no Distrito Federal, “com vista a apoiar a estruturação e qualificação da ação dos
conselheiros tutelares e de direitos” (PNDH III, Brasília: 2009, p. 79). Desse modo,
dialoga com a perspectiva do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos,
que por sua vez incide sobre a “construção de uma cultura de promoção, proteção,
defesa e reparação dos direitos humanos, por meio de ações interdisciplinares, com
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formas diferentes de relacionar as múltiplas áreas do conhecimento humano com
seus saberes e práticas”. I
Através do Primeiro Encontro Nordestino de Escolas de Conselhos foi possível
construir o Mapa da Política de Formação Continuada dos Conselhos dos Direitos
da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares no Nordeste do Brasil, a
partir da contribuição dos participantes, que trouxeram para a seara do debate as
vivências formativas realizadas nos estados promovidas pelas Escolas de Conselhos,
implantadas nos últimos oito anos, e também as iniciativas executadas por instituições governamentais e não governamentais.
O Mapa é um documento síntese, um registro das ações exitosas e das práticas que
foram construídas a partir de iniciativas individuais e coletivas. Também descortina
diferentes realidades políticas e sociais, marcadas por limites e potencialidades. É
um documento que traz o registro das experiências, abrindo um horizonte de possibilidades para construção de uma política pública efetiva no campo da formação
continuada, que já não pode ser vista como uma ação pontual ou episódica e sim
como uma ação permanente.
A formação continuada dos Conselhos das Infâncias se apresenta como um desafio que deve ser enfrentado pelo Sistema de Garantia de Direitos da Criança e
do Adolescente, já que as ações de formação ainda não representam uma política
permanente nos estados do Nordeste e a construção deste movimento visa problematizar as experiências formativas nos estados, apontando possibilidades de
ações mais efetivas.

I

BRASIL. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Brasília, 2017.
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ESCOLAS DE CONSELHOS: OUTRO OLHAR PARA
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS
DAS INFÂNCIAS

Escolas de Conselhos: outro olhar para formação
continuada dos conselheiros das Infâncias
A idealização da Escola de Conselhos como uma política nacional de formação continuada começou no ano de 2007, através de uma iniciativa do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e da Secretaria Especial de Direitos
Humanos da Presidência da República (SEDH), hoje Secretaria de Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente – Ministério dos Direitos Humanos. A partir
de 2008, os estados da federação passaram a construir contratos e convênios com
o Governo Federal, com o objetivo de implantar as escolas de conselhos.
No Nordeste, a primeira Escola implantada na proposta de conveniamento da
SEDH/Conanda foi a de Pernambuco, seguida de Sergipe, Ceará e do Rio Grande
do Norte. Neste processo, os estados de Alagoas e da Bahia chegaram a estabelecer
conveniamento, mas não conseguiu executar o projeto na sua integralidade. Ações
da Escola de Conselhos também se iniciaram no Maranhão e no Piauí. A ideia originou-se de uma ação realizada no Mato Grosso do Sul, executada pela Pró-Reitoria
de Extensão da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. De acordo com as
Orientações Gerais e Curriculares para a Formação Inicial e Continuada de Conselheiros/as dos Direitos e Conselheiros Tutelares do Brasil:
Em resposta a isso, a Secretaria de Direitos Humanos e o Conanda têm dedicado
esforços para ampliar e fortalecer a atuação da Escola Nacional de Conselhos,
não apenas no sentido de formar um número maior de conselheiros/as, mas
também no sentido de abrir novas escolas nos estados da federação onde as
mesmas ainda não estão organizadas, realizando buscas ativas e fazendo contatos
com instituições de Ensino Superior para estimular a elaboração de projetos
de formação continuada e não apenas capacitações ou eventos esporádicos. II

O discurso oficial da Secretaria de Direitos Humanos aponta a Escola de Conselhos
como espaço de disseminação da cultura de direitos humanos. Através do olhar

II BRASIL. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente/Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República/Secretaria Nacional de Promoção dos direitos da criança
e do Adolescente. Orientações Gerais e Curriculares para a Formação Inicial e Continuada de
Conselheiros/as dos Direitos e Conselheiros Tutelares do Brasil. Brasília: S/Data
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governamental, a escola é apontada como alternativa para as ações de formação
continuada, que por meio da co-responsabilidade do Governo Federal, Distrito
Federal e estados devem gestar a política nacional de formação continuada para os
conselheiros e conselheiras dos direitos e tutelares em todo território nacional.
O entendimento de educação em direitos humanos vem sendo construído por
movimentos sociais e acadêmicos, materializado no Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos. De acordo com Vera Candau, para entender a trajetória histórica
da Educação em Direitos Humanos no Brasil, é preciso perceber que:
A partir dos anos de 1980, as organizações e movimentos de Direitos Humanos,
sem deixarem de se dedicar à denúncia das violações realizadas e de promoverem ações orientadas à proteção e defesa dos direitos, ampliam seu horizonte
de preocupações e seus espaços sociais de atuação. Junto aos problemas que
podemos considerar tradicionais e básicos, relativos aos direitos civis e políticos,
passam a ser enfatizadas questões relacionadas com os direitos sociais, econômicos e culturais, no nível pessoal e coletivo.A partir deste momento, adquirem especial relevância as atividades de promoção e educação em Direitos Humanos. III

Desse modo, é possível afirmar que a Escola de Conselhos faz parte deste movimento de defesa dos direitos humanos, que procura por meio das práticas formativas,
fomentar a cultura dos direitos humanos, ao considerar este princípio como uma
possibilidade ética e política, na tentativa de fortalecer a atuação dos conselheiros e
das conselheiras municipais dos direitos e tutelares por meio da formação continuada.
Neste processo, é importante perceber que as Escolas de Conselhos implantadas
são espaços de disseminação do Estatuto da Criança e do Adolescente, entendo o
Estatuto não apenas como instrumento legal, mas como um marco político para a
construção de outro olhar para os direitos da criança e do adolescente. As escolas
implantadas são espaços de construção de conhecimento, baseadas na perspectiva
da troca de conhecimento sobre o Estatuto e as legislações correlatas.
A partir dessa perspectiva, foram criadas as Orientações Gerais e Curriculares
para a Formação Inicial e Continuada de Conselheiros/as dos Direitos e Conse-

III CANDAU, Vera. Educação em Direitos Humanos: desafios atuais . In: GODOY, R. Educação em
Direitos Humanos: fundamentos teórico-metodológicos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos
Humanos, 2010. p. 339-412
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lheiros Tutelares do Brasil, fruto dos encontros nacionais das escolas de conselhos.IV
Também estabelecida a matriz referencial curricular, com temas fundamentais para
formação continuada, ao contemplar a educação popular como principio metodológico. De acordo com o documento:
A Educação Popular é uma concepção de educação baseada, sobretudo, no
pensamento do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire, que defendeu a
valorização de diversos saberes, formais ou não-formais, como iguais. Por essa
concepção, as formações devem estar relacionadas com a prática cotidiana dos
educandos/as, problematizando-a e, a partir de uma perspectiva crítica, revelando
a teoria presente na prática popular.V

Este documento estabelece os seguintes temas fundamentais: 1) Direitos Humanos
e a doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes: Gênese, Histórico e
Fundamentos; 2) Estado, Políticas Públicas e Democracia; 3) Conselhos dos Direitos
e Conselhos Tutelares: o ético, o político e o técnico. O documento também sugere
temas específicos como: Sexualidade e Gênero;Violências e conflitos; Saúde Mental,
Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos; Família e Comunidade; entre outros
temas relacionados aos direitos da criança e do adolescente.
Para além do conteúdo programático, o documento também orienta para a sustentabilidade das escolas de conselhos. Através deste movimento nacional, busca-se
fortalecer as regiões e os estados, para garantir a implantação das escolas de conselhos e sua efetiva manutenção. Ressalta-se a experiência do Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco, que por meio da
Resolução 41/2012, estabeleceu a Escola de Conselhos como política permanente
do referido conselho, em sintonia com as orientações nacionais em articulação com
as demandas do Estado.

IV Edições dos Encontros Nacionais, intitulados III Encontro Nacional dos Núcleos de Formação
Continuada de Conselheiro (as) dos Direitos e Conselheiros (as)Tutelares. Primeiro Encontro
Nacional – 2009 (Brasília); Segundo Encontro Nacional – 2010 (Brasília); Terceiro Encontro
Nacional 2011 (Brasília); Quarto Encontro Nacional 2012 (Brasília); Quinto Encontro Nacional –
2014 (Recife); Sexto Encontro Nacional – 2015 (Cuiabá).
V BRASIL. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente/Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República/Secretaria Nacional de Promoção dos direitos da criança
e do Adolescente. Orientações Gerais e Curriculares para a Formação Inicial e Continuada de
Conselheiros/as dos Direitos e Conselheiros Tutelares do Brasil. Brasília: S/Data
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Assim, é importante registrar que o movimento em defesa da formação continuada
busca articular concepções pedagógicas que foram construídas no campo dos movimentos sociais, como a educação popular e a educação em direitos humanos, busca
articular o nacional e o regional e, fundamentalmente, propor outro olhar sobre a
formação inicial e continuada dos conselheiros dos direitos e tutelares.

Mapa do Nordeste
O Primeiro Encontro de Escolas de Conselhos do Nordeste foi espaço propiciador para construir o Mapa da Política de Formação Continuada dos Conselhos
dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares no Nordeste
do Brasil. A presença dos nove estados da região contribuiu de forma efetiva para
produzir, sistematicamente, uma crítica aos processos formativos realizados nas
regiões metropolitanas e nos interiores dos estados nordestinos.
É importante ressaltar que no decorrer do Primeiro Encontro de Escolas de Conselhos do Nordeste foi possível pactuar a prática com a temática Criança e Adolescência nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), haja vista que faz
parte da perspectiva formadora “promover sociedades pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável, oferecer a todos o acesso à justiça e construir instituições efetivas, responsáveis e inclusivas em todos os níveis” (Objetivo 16).
É importante registrar que dos nove estados do Nordeste, três conseguiram implantar, integralmente, a proposta da Matriz Referencial (Pernambuco, Ceará e Sergipe)
em 2016. O estado do Rio Grande do Norte ainda se encontra no processo de
conveniamento, o Maranhão iniciou a reimplantação em 2017 a Paraíba se encontra
no processo de execução e, o estado de Alagoas não executou o processo de forma integral. As dificuldades registradas apontam para o não comparecimento dos
conselhos municipais de direitos e para o incentivo dos municípios, uma vez que
não disponibilizam diárias e translado aos conselheiros.

De qual Nordeste estamos falando?
Durante a realização do Primeiro Encontro Nordestino de Escola de Conselhos foi
debatida a questão fundamental de pensar a formação de conselheiros e conselheiras, a partir do respeito à sociodiversidade que marca a Região Nordeste. Desse
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modo, os representantes dos nove estados presentes reafirmaram a importância
de se pensar e executar a política de formação, rompendo com “mito da nordestinidade”VI , que faz reproduzir a ideia de existir um único Nordeste e um
único nordestino.
Este Nordeste cristalizado, historicamente produzido pelo discurso midiático, muitas
vezes se desdobra no campo da formação continuada, e nega as diferentes identidades étnicas, características geopolíticas e os diferentes cenários econômicos.
Ademais, o “mito da nordestinidade” rejeita as diferentes formas de pensar as
propostas pedagógicas características de cada estado.
Nesse sentido, o Primeiro Encontro partiu da questão do respeito às diferenças
estaduais, com foco nos diferentes nordestes e respeito à autonomia pedagógica dos
diferentes grupos e instituições que se fizeram presentes no evento. Esta autonomia dialoga com a perspectiva pedagógica libertadora e com os próprios princípios
constitucionais, que normatizam as legislações e políticas da formação em serviço.
Contudo, faz-se necessário salientar que não ignoramos a nossa identidade de grupo,
que representa uma “região” marcada por aspectos culturais que nos aproximam.
Para além do “mito da nordestinidade”, reconhecemo-nos como grupo, formado
por nove estados que possuem semelhanças, e possibilitam pensar coletivamente
um projeto de educação permanente, voltado para agentes sociais que atuam no
campo da promoção, defesa e controle dos direitos da criança e do adolescente.
Tais similaridades e aproximações, construídas historicamente, fortalece-nos como
grupo e como rede.

Recomendações
1 – Que os estados, através dos conselhos estaduais, assumam a responsabilidade
com a formação permanente dos conselheiros e conselheiras de direitos e tutelares,
em parceria com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
e o Governo Federal, garantido a sustentabilidade política e financeira das escolas
de conselhos no Nordeste;

VI ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 4ª ed. Recife:
FJN; Ed. Massangana; São Paulo: Cor tez, 2009.
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2 – Que as formações sejam construídas a partir dos princípios dos direitos humanos e que seja respeitado as sociodiversidade étnico-racial, que fomentem o respeito
às diferenças de gênero e as opções/orientação sexual, que zele pelo principio da
laicidade e o respeito da liberdade religiosa e que combata as injustiças sociais e
econômicas;
3 – Que o Grupo Gestor formado pelas instituições e entidades governamentais
e da sociedade civil, garanta a representatividade dos conselhos dos direitos e tutelares;
4 – Que os espaços físicos e a produção didática seja acessível a todos, respeitando
o acesso às vivências formativas das pessoas com as mais diferentes deficiências;
5 – Que as vivências formativas respeitem os diferentes saberes e sejam construídas
a partir das demandas territoriais, evitando vivencias descontextualizadas e distantes
da vida prática dos conselhos dos direitos e tutelares;
6 – Que os educadores da Escola de Conselhos respeitem a trajetória educacional
individual dos conselheiros dos direitos e tutelares, fazendo com que o processo de
ensino-aprendizagem considere as diferentes formações escolares desses agentes;
7 – Que o processo de formação seja construído a partir da interiorização, democratizando o acesso à formação continuada aos conselheiros e conselheiras que
atuam nas mais diferentes regiões do estado;
8 – Que a formação considere as pesquisas acadêmicas comprometidas com os
direitos da criança e do adolescente, os marcos legais construídos a partir da preocupação com a garantia dos direitos humanos e com a justiça social, as resoluções
e recomendações do Conanda e dos conselhos estaduais e municipais, construindo
uma indissociação entre teoria e prática;
9 – Que a formação respeite os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS),
o Programa Nacional de Direitos Humanos 3 e o Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos;
10 – Que a formação continuada desperte a consciência crítica, a autonomia do
sujeito histórico e mobilize os conselheiros e conselheiras para a cultura de paz,
mediação de conflito, fortalecimento da democracia e para efetiva promoção dos
direitos humanos. Que as vivências formativas considerem as diferentes infâncias,
fomentando a cultura de respeito às crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e a primazia da prioridade absoluta na promoção das políticas públicas.
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“Uma das coisas mais significativas de
que nos tornamos capazes mulheres
e homens ao longo da história que,
feita por nós a nós nos faz e refaz, é a
possibilidade que temos de reinventar
o mundo e não apenas de repeti-lo
ou reproduzi-lo. (...) É exatamente
porque somos condicionados e não
determinados que somos seres da
decisão e da ruptura. E a responsabilidade
se tornou uma exigência fundamental da
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liberdade. Se fossemos determinados,
não importa porquê, pela raça, pela
cultura, pelo gênero, não tínhamos
como falar em liberdade, decisão,
ética, responsabilidade. Não seríamos
educáveis, mas adestráveis. Somos ou nos
tornamos educáveis porque, ao lado da
constatação de experiências negadoras
da liberdade, verificamos também possível
a luta pela liberdade e pela autonomia
contra a opressão e o arbítrio.”

VISÃO MUNDIAL BRASIL

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Indignação: cartas
pedagógicas e outros escritos. São Paulo: UNESP, 2000.
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[Pauta 1] Sustentabilidade Política e Financeira da
Escola de Conselhos

MA

CE

RN

PI

PB
PE
AL
SE

BA

a) O Estado implantou e efetivou a proposta Escola de Conselhos
AL

BA

CE

MA

PB

PE

PI

RN

SE

NR*1

S*2

S

N*3

S

S

N

N

S

Não Respondeu
Sim
*3
Não
*1
*2
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b) Como o Estado implantou e efetivou a proposta Escola de Conselhos?
AL

Foi implantada, mas não efetivada conforme o projeto, o que resultou na devolução
do recurso.

BA

Através de convênio com Governo Federal.

CE

Viabilizando parcerias diversas.

MA

-

PB

Realizada desde 2011, com o objetivo de formar conselheiros tutelares e de direitos.
O curso se desenvolve com a par ticipação da UFPB, sob a perspectiva freireana.

PE

Em Pernambuco, a Escola de Conselhos foi implantada em 2008, a par tir de uma parceria
entre o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Pernambuco e a Universidade Federal Rural de Pernambuco, através da Pró-Reitoria
de Extensão.

PI

Foi realizada uma iniciativa em 2011, porém não teve continuidade. O estado do
Piauí não efetivou a implantação da Escola de Conselhos no estado por conta das
dificuldades encontradas no diálogo com o governo.

RN

Entre 2011 e 2012, foi firmado um primeiro convênio entre a Universidade Federal
do Rio Grande do Nor te e, na época, a Secretaria de Direitos Humanos. A UFRN foi
convidada pela SDH a renovar o projeto para o processo de conveniamento.

SE

A proposta da Escola de Conselhos em Sergipe foi implantada e obteve dois convênios
firmados, junto à Secretaria Nacional de Direitos Humanos. O primeiro, para a
implantação, e o segundo, para continuar a formação, já nos moldes da nova matriz
curricular. O projeto, no entanto, ainda não foi reconhecido como política pública no
estado. Desta forma, não contemplou sua efetividade.
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c) Qual a estratégia de sustentabilidade política da Escola de Conselhos?
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AL

A princípio, a estratégia financeira consistia em recursos originados do projeto.

BA

A Escola de Conselhos nasceu da necessidade de assegurar amplo caminho de
discussão, articulação e conhecimento contínuo e estratégico para membros dos
Conselhos de Direitos e Conselhos Tutelares do Estado da Bahia, espaço que favorecerá
o conhecimento e maior capacidade de atuação desses órgãos, através da formação
continuada, encontros e seminários, melhorando o relacionamento com os demais
setores que compõem o sistema de Garantia de Direitos.

CE

-

MA

-

PB

A sustentabilidade se dá através da par ticipação ativa do Estado, a medida que oferece
estrutura física para o funcionamento além dos convênios.

PE

-

PI

O CEDCA tenta, via fundo estadual, torná-la um programa de ação continuada.

RN

A estratégia inicial era o apoio do Governo Federal para o for talecimento da Escola de
Conselhos e inserção, enquanto política pública do estado do RN, conforme previsto
no Programa Nacional de Direitos Humanos III (PNDH-3).

SE

Não há política de sustentabilidade em parceria com o governo, apesar das tentativas.
Existe a expectativa de associação com o CEDCA para formação, em 2017, e a
possibilidade de se tornar política pública. Para seguir as ações, a Escola de Sergipe
promove parcerias temporárias com os municípios, seus gestores e CMDCAS, para
realizar capacitações e eventos, com o apoio de órgãos, como MPE, MPT, UNIT,
FÓRUM DCA e FEPETI.
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d) Qual a política de sustentabilidade financeira da Escola de Conselhos?
AL

A proposta para 2017 é planejar, no Orçamento do Estado, a implantação da Escola de
Conselhos, como forma de complementar o projeto enviado para o nacional.

BA

Através de convênio com Governo Federal.

CE

-

MA

-

PB

Desenvolve e capacita no âmbito da política de Assistência Social, que atinge
diretamente a atuação dos conselheiros tutelares e dos direitos do estado. A formação
ocorre por meio dos convênios efetivados desde 2011.

PE

A Escola de Conselhos de Pernambuco se tornou uma política pública do Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e Programa de Extensão
da UFRPE. A parceria das duas instituições, o apoio efetivo do Conanda e do Ministério
dos Direitos Humanos, torna a Escola for talecida no propósito de atender 184
municípios do Estado.

PI

Busca maior investimento no número de órgãos que sejam governamentais ou não.

RN

A Escola de Conselhos ainda não foi viabilizada no estado do RN.

SE

No momento, o estado não possui políticas que contemplem sustentabilidade para
o projeto. Em 2015, foi firmado um termo de parceria com a Secretaria Estadual de
Direitos Humanos, não efetivado em sua totalidade, uma vez que o órgão foi extinto
em 2016. Após a conclusão do diagnóstico estadual da qualidade das ações, foi proposta
uma parceria para continuar com as iniciativas, ainda não formalizada. Enquanto isso,
busca investimento de outros órgãos, como o MPT e editais que contemplem o Fundo
da Infância.

MA

CE

RN

PI

PB
PE
AL
SE

BA
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[PAUTA 2] MATRIZ REFERENCIAL E MÉTODOS
DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO DAS ESCOLAS DE
CONSELHOS/ MOBILIZAÇÃO DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS E CONSELHOS TUTELARES

e) O Estado possui política de formação continuada?
AL

BA

CE

MA

PB

PE

PI

RN

SE

N

S

NR

N

S

S

N

N

N

f) Como vem sendo construído o Grupo Gestor da Escola. Quais as entidades/
instituições que fazem parte?
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AL

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
Secretaria de Prevenção à Violência
Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente
Uncisal

BA

Termo de adesão das instituições:
Secretaria de Justiça Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SJDHDS
Universidade Estadual do Estado da Bahia – UNEB
Conselho Estadual dos direitos da criança e do adolescente-CEDCA
Associação de Conselheiros e ex-conselheiros tutelares do estado da Bahia – ACTBA
Fórum de Conselheiros tutelares do estadual da Bahia
Fórum Estadual dos direitos da criança e do adolescente – FDCA/BA

CE

Através do termo de adesão das instituições, sendo:
Secretaria de Justiça Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SJDHDS
Universidade Estadual do estado da Bahia – Uneb
Conselho estadual dos direitos da criança e do adolescente-CEDCA
Associação de conselheiros e ex-conselheiros tutelares do estado da Bahia – ACTBA
Fórum de conselheiros tutelares do estadual da Bahia
Fórum estadual dos direitos da criança e do adolescente – FDCA/BA

MA

-

PB

O Comitê Gestor foi instituído através do decreto 34.016, de 07 de junho de 2013,
com o objetivo de acompanhar, monitorar e avaliar todas as etapas da formação. São
membros do Comitê as seguintes entidades: SEDH, UFPB, CEDCA, ACONTEPAB,
ACONTESER, REMAR, Fórum DCA, FUNDAC, CONJU, FEPETI.

PE

A política de formação continuada se efetivou a par tir da Resolução 41/2013 do
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco,
que estabelece a Escola de Conselhos de Pernambuco como uma ação permanente
do referido Conselho Estadual, respeitando o Projeto Político Pedagógico da Escola
de Conselhos; Pró-Reitoria de Extensão da UFRPE; Fórum DCA-PE; Secretaria de
Desenvolvimento Social, Criança e Juventude; Associação de Conselheiros Tutelares.

PI

A formação continuada no Piauí ainda é uma utopia.

RN

O grupo está em vias de formação: CEDCA-RN; UFRN; CEDECA Casa Renascer ;
CAOP-IJ; Associação de Conselheiros e Ex-conselheitos Tutelares.

SE

Foi instituído desde o primeiro convênio, formalizado em 2010, quando a Escola foi
implantada. Constam os seguintes órgãos: OAB Sergipe; CEDCA-SE; CMDCA-Aju;
FACTUS – Fórum Associativo dos Conselheiros Tutelares; Ministério Público-CAOPIA; Secretaria estadual de Assistência; UNIT – Universidade Tiradentes, e Sociedade
SEMEAR (instituição executora da Escola).
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[Pauta 2] Matriz Referencial e Métodos de Avaliação
de Impacto das Escolas de Conselhos/ Mobilização
dos Conselhos Municipais e Conselhos Tutelares
a) A Matriz referencial atende as demandas da formação continuada?
AL

BA

CE

MA

PB

PE

PI

RN

SE

S

S

S

NR

S

S

N

S

S

b) A proposta da Matriz Referencial atende as questões regionais?
AL

BA

CE

MA

PB

PE

PI

RN

SE

PARC

S

S

NR

S

S

S

S

S

c) A carga horária atende as expectativas (proposta 200 horas)?
AL

BA

CE

MA

PB

PE

PI

RN

SE

N

S

S

S

N

S

S

S

S

d) A Escola possui uma estratégia de avaliação de impacto?

*4

AL

BA

CE

MA

PB

PE

PI

RN

SE

N

S

S

NSA*4

N

S

NSA

NSA

S

Não se aplica

e) A Escola possui uma estratégia de mobilização sistematizada?
AL

BA

CE

MA

PB

PE

PI

RN

SE

N

S

S

NSA

S

S

S

NSA

S

Observações
BA: A Escola irá fornecer o Sistema de Garantia de Direitos não somente pela formação dos
Conselheiros, mas também pela ampla capacidade de mobilizar e articular esses atores com
outras instâncias de promoção, proteção, defesa e controle, com ganhos e conhecimento em
áreas afins e inerentes à sua atuação.
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[PAUTA 3] SIPIA: DESAFIOS ATUAIS

[Pauta 3] SIPIA: desafios atuais
a) A Escola executa a formação em SIPIA?
AL

BA

CE

MA

PB

PE

PI

RN

SE

PARC

S

N

NSA

S

S

NSA

NSA

PARC

b) A Formação em SIPIA é responsabilidade da instituição:
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AL

Do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Secretaria, onde
a política da Criança está alocada.

BA

A princípio, foi estabelecido que a formação dos Conselheiros de Direitos e Tutelares
ficaria sob a responsabilidade da Escola de Conselho, mas a Resolução nº 70/2016,
do Conanda, indica a criação de um Grupo Gestor para a implantação, ar ticulação
e monitoramento do SIPIA Conselho Tutelar. O Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CECA) é responsável pela capacitação do cargo.

CE

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social em conjunto com o CEDCA-CE

MA

-

PB

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (SEDH)

PE

A Escola de Conselhos de Pernambuco executa a formação do SIPIA em parceria
com o Governo do Estado de Pernambuco, mais notadamente com a Gerência de
For talecimento dos Conselhos, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e
Juventude.

PI

Secretaria de Assistência Social do estado.

RN

O CONSEC/RN fez algumas formações em SIPIA, mas devido pela falta de estrutura
do conselho, as formações encontram-se suspensas.

SE

O estado tem uma coordenação que passou e passa por problemas, uma vez que não
consegue fechar e atender a formação e parcerias. De forma isolada, envia técnicos
para capacitações nacionais, mas não concretiza a formação. Em sua matriz, a Escola
contempla a temática, mas consiste em horas contempladas da grade prevista. O ideal
para a aprendizagem seria um curso específico.
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c) A Formação em SIPIA atende as expectativas sendo construída em parceria
com Escola de Conselhos?
N

Não foi efetivada uma formação ou uma articulação entre a Escola de
Conselhos e a gerência do SIPIA.

S

A implantação do SIPIA Conselho Tutelar consiste na concretização de
ações que assegurem a contínua utilização, correspondendo inclusive, o
estabelecimento de metas planejadas dentro do cronograma da Escola de
Conselho, o que asseguraria a formação continuada dos referidos conselheiros.

CE

NR

Antes da reestruturação do SIPIA, eram realizadas capacitações pelas
administradoras do sistema: Uma técnica da STDS e a Secretária Executiva
do CEDCA-CE

MA

NSA

-

PB

S

Oferece formação sobre o ponto de vista do marco regulatório.
A operacionalização é feita em outro momento pela SEDH.

PE

S

A expectativa se efetiva na agenda conjunta das ações de formação e
assessoria técnica.

PI

N

Não existe sequer laboratórios para este treinamento.

RN

NSA

AL

BA

SE

N

- A Escola de Conselhos ainda não foi viabilizada no estado do RN.
A Escola de Sergipe conta com educadores capacitados, possui laboratório
de informática com 15 computadores e obedece a matriz curricular prevista
pela SIPIA. Mas o ideal seria ter recursos para a formação continuada, seja
em parceria com o estado ou com a Secretaria Nacional, para atender as
expectativas.
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d) A Escola ou Conselho Estadual desenvolve ações formativas sobre a Lei
Menino Bernardo?
AL

S

Em 2016, o Conselho desenvolveu duas formações para os CMDCA’s, acerca
do ECA e do papel do Conselho Municipal, mas não exclusivamente para a
Lei Menino Bernardo.

BA

S

A Capacitação dos Conselheiros Tutelares e de Direitos, com relação a
formação em Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e seus Marcos
Legais.

CE

S

O CEDCA-CE na elaboração do Plano decenal dos Direitos Humanos de
Crianças e Adolescentes, em sete encontros regionais.

MA

N

-

PB

S

Na matriz curricular está prescrito o debate sobre a legislação, além da
reflexão crítica para gerar uma nova cultura de não violência.

PE

S

A Lei Menino Bernardo faz par te da matriz formativa da Escola de Conselhos
de Pernambuco.

PI

N

A Lei Menino Bernardo faz par te da matriz formativa da Escola de Conselhos
de Pernambuco.

RN

NSA

SE

S

- A Escola de Conselhos ainda não foi viabilizada no estado do RN.
A Escola promoveu seminário e palestra sobre a temática, como complemento
da matriz, em parceria com a UNIT. Até o momento não aconteceu nenhuma
capacitação promovida pelo CEDCA sobre este tema.

e) A Escola ou o Conselho Estadual desenvolve ações formativas ou outro tipo
de atuação no campo do Marco Legal da Primeira Infância?
S

O Conselho em apenas uma.

BA

S

A Capacitação dos Conselheiros Tutelares e de Direitos, com relação à
formação em Diretos Humanos de Crianças e Adolescentes e seus Marcos
Legais, através de estudos de casos práticos e teóricos.

CE

NR

O tema foi abordado por uma entidade par ticipante do conselho e por meio
da aprovação do projeto para desenvolver atividades voltadas à construção
do plano.

MA

NR

-

PB

S

O tema é tratado no decorrer do curso.

PE

S

O Marco Legal da Primeira Infância faz par te da matriz formativa da Escola de
Conselhos de Pernambuco.

PI

S

O CEDCA tem pautado discussões sobre o Marco regulatório da Primeira
Infância, inclusive colocou recursos no Plano de Aplicação.

RN

NSA

SE

S

AL
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- A Escola de Conselhos ainda não foi viabilizada no estado do RN.
A Escola contempla em sua grade curricular a temática, além de promover
encontros e rodas de discussão com os atores do Sistema de Garantias.
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f) A Escola ou o Conselho Estadual desenvolve ações formativas sobre o Sinase?
AL

S

O Conselho fez uma parceria com o Unicef para construção do Plano decenal
de atendimento socioeducativo, em que foi discutido, analisado e ponderado
o Sinase.

BA

S

-

CE

NR

O Conselho não desenvolveu, mas está em parceira com a STDS nos seminários
sobre as medidas em meio aber to e junto à Superintendência estadual do
Sistema Socioeducativo para revisão do Plano Estadual Socioeducativo.

MA

NR

-

PB

S

No estado, existe um comitê gestor que funciona ativamente e o Sinase é
discutido com os Conselheiros durante o processo de formação.

PE

S

O Sinase faz par te da matriz formativa da Escola de Conselhos de Pernambuco.

PI

S

O CEDCA tem pautado as discussões sobre o Sinase, mas não conseguimos
implantar nenhuma formação nesse sentido.
A criação da Escola do Sinase foi quem recebeu e ficou com essa incumbência.

RN

NSA

SE

S

- A Escola de Conselhos ainda não foi viabilizada no estado do RN.
A Escola promoveu ações formativas sobre a temática, em parceria com
o MPE, além de par ticipar como integrante dos grupos de trabalho para a
construção dos planos municipais de medida socioeducativa, entre outros.
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GLOSSÁRIO

Glossário
Conselho Tutelar:
“O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, definidos nesta Lei” (Art. 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente
- Lei 8069/90)
Estatuto da Criança e Adolescente – ECA:
1: O Estatuto da Criança e do Adolescente é a lei que cria condições de exigibilidade
para os direitos da criança e do adolescente, que estão definidos no artigo 227 da
Constituição Federal.
2: Designação dada à Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que substituiu o antigo
Código de Menores, como era chamada a Lei 6.697 de 1979, e instituiu um novo
paradigma de proteção jurídico-social da criança e do adolescente com base na
Doutrina da Proteção Integral.
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente:
1: Órgão colegiado deliberativo e controlador.Tem a incumbência de formular, acompanhar e avaliar a política de promoção dos direitos da infância e adolescência,
obrigatoriamente constituindo a estrutura do Poder Executivo, Federal, Estadual e
Municipal.
CMDCA (Municipal):
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) é um
órgão responsável por elaborar as políticas de atendimento às crianças e aos adolescentes e fiscalizar as ações das políticas básicas de governo, desenvolvidas em
nível municipal e que se destinam à infância e à adolescência.
CONANDA (Nacional):
O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) é
um órgão colegiado permanente de caráter deliberativo e composição paritária,
previsto no artigo 88 da lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA). Integra a estrutura básica da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República (SDH/PR).
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CEDCA (Estadual):
O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA) tem
como dever zelar e defender os direitos vigentes direcionados a crianças e adolescentes, além de propor emendas e novas leis. O CEDCA orienta os Conselhos Municipais e Tutelares dos Direitos da Criança e do Adolescente; estabelece comunicação
entre os Conselhos Municipais e Tutelares dos Direitos da Criança e do Adolescente e elabora propostas para Lei de Diretrizes Orçamentárias. Também propõe,
incentiva e acompanha programas de prevenção e atenção integral
ao Adolescente autor de ato infracional.
Sistema de Garantias de Direitos – SGD:
Constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas governamentais e
da sociedade civil na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento
dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos da
criança e do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal.
Escola de Conselhos:
Os Núcleos de Formação Continuada de Conselheiros Tutelares e Conselheiros
dos Direitos da Criança e do Adolescente - Escola de Conselhos é uma política desenvolvida pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/
PR), por intermédio da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e
do Adolescente (SNPDCA) e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CONANDA), para promover a formação de Conselheiros de Direitos
e Tutelares em todo Brasil.
Direitos Humanos – DH:
Direitos Humanos são os direitos do homem, que visam resguardar os valores mais
preciosos da pessoa humana, ou seja, aqueles que resguardam a solidariedade, a
igualdade, a fraternidade, a liberdade e a dignidade da pessoa humana. No entanto,
apesar de facilmente identificado, a construção de um conceito que o defina, não é
uma tarefa fácil, em razão da amplitude do tema.
Fundo para Infância e Adolescência – FIA:
Órgão público integrante da administração indireta, vinculada à Secretaria de Estado
de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro (SEASDH),

29

GLOSSÁRIO

é hoje o principal ente público do Poder Executivo para as ações de proteção à
criança e ao adolescente, no contexto do Sistema de Garantia de Direitos (SDG).
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS:
Também conhecidos como “8 Jeitos de Mudar o Mundo”, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) são um conjunto de metas pactuadas pelos governos
dos 191 países-membros da ONU, com a finalidade de tornar o mundo um lugar
mais justo, solidário e melhor para se viver
Formação Continuada:
Sustentabilidade: Etimologicamente, a palavra sustentável tem origem do latim “sustentare”, que significa sustentar, apoiar e conservar. O conceito de sustentabilidade
está normalmente relacionado a uma mentalidade, atitude ou estratégia que é ecologicamente correta e viável no âmbito econômico, socialmente justa e com uma
diversificação cultural.
Sistema de Informações para a Infância e Adolescente – SIPIA:
O SIPIA é um sistema nacional de registro e tratamento de informações sobre a
garantia e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e
do Adolescente - ECA. O SIPIA tem uma saída de dados agregados em nível municipal, estadual e nacional e se constitui em uma base única nacional para formulação
de políticas públicas no setor.
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Realização:

Apoio:
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