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RESUMO: O trabalho terá como objeto a análise das práticas e dos arranjos institucionais já 
construídos para as políticas públicas de proteção de crianças e adolescentes no Brasil, 
essencialmente na cidade do Rio de Janeiro. Trabalha-se com a hipótese de que o art. 227 da 
Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990, incorporaram, não em sua plenitude, o paradigma sócio-jurídico da Proteção 
Integral, contendo ainda traços do paradigma da Situação Irregular, afeta ao menorismo.  E 
que a ênfase em princípios constitucionais, com reduzida preocupação com questões 
organizacionais, levou à baixa instrumentalização das políticas públicas para crianças e 
adolescentes no Brasil. A metodologia utilizada será o levantamento bibliográfico e 
legislativo-documental, sendo que a investigação se desenrolará através do método crítico-
dialético, que compreende o direito como fenômeno complexo, dinâmico, pluridimensional e 
que possibilite uma ação prática transformadora. A pesquisa apresentará o desenvolvimento 
da política de proteção da criança e do adolescente no município do Rio de Janeiro, 
salientando a função institucional do Conselho Tutelar, órgão que integra as instâncias de 
controle social da política protetiva, capazes de dar dinamismo à implementação das ações do 
gestor público. A discussão registrará a necessidade de fortalecimento das esferas de 
participação popular na formulação de políticas públicas, além de destacar o lugar do 
Conselho Tutelar no cenário democrático, com funções definidas pelo ECA mas não 
totalmente efetivadas. Será indicada a legitimidade eleitoral e autonomia funcional do órgão 
como parte do projeto constitucional protetivo-democrático. O estudo marcará as conclusões 
parciais obtidas até o momento, que apontam para a primordialidade na reorganização da 
estrutura administrativa existente, assim como a revisão da condução da política setorial no 
âmbito da gestão municipal carioca, com a definição clara das atribuições e ações integradas 
entre os atores que compõem o Sistema de Garantia de Direitos (SGD), com foco na formação 
continuada e na construção de fluxos e protocolos de atuação e atendimento ao cidadão.   
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