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Resumo: O artigo trata do tema do controle social da política pública socioeducativa destinada ao adolescente em 
cumprimento de medidas socioeducativas. A reflexão recai sobre a operacionalização da referida política no Brasil 
considerando a adoção do modelo Estado Democrático de Direito na Carta constitucional de 1988 e sua 
reafirmação no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). O exercício do controle social pode ser realizado por 
toda a sociedade - cidadãos, organizações sociais, movimentos comunitários, conselhos, legislativo, executivo e 
sistema de justiça - guardadas as devidas responsabilidades, competências e atribuições. A reflexão, amparada 
por perspectivas teóricas e marcos regulatórios sobre o tema, pretende indicar caminhos para a prática 
democrática do conjunto da sociedade na perspectiva de acompanhamento da garantia, universalização e 
qualidade da política de direitos no campo socioeducativo. 
Palavras-chave: Política Socioeducativa. Controle Social. Adolescente em Conflito com a Lei. Gestão.  
 
 Introdução 
Em um Estado Democrático de Direito, a garantia das políticas públicas é de responsabilidade do Estado e um 
direito do cidadão. A universalização e a qualidade das políticas públicas dependem muito da mobilização da 
sociedade e sua capacidade de exercício do controle social. Tal exercício pode ser realizado por toda a sociedade - 
cidadãos, organizações sociais, movimentos comunitários, conselhos, legislativo, executivo e sistema de justiça - 
guardadas as devidas responsabilidades, competências e atribuições.  
Este texto tem como objetivo refletir sobre o controle social de uma política específica destinada ao adolescente 
em conflito com a lei1, ou seja, aquele que cometeu algum tipo de ato infracional e a quem, após o devido 
processo legal, foi aplicada medida socioeducativa, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 
Federal nº 8069/90. A reflexão, amparada por perspectivas teóricas e marcos regulatórios sobre o tema do 
controle social de políticas públicas, pretende indicar caminhos para a prática democrática do conjunto da 
sociedade na perspectiva de acompanhamento da garantia, universalização e qualidade da política de direitos no 
campo da criança e do adolescente. 
Nesse sentido, os textos legais utilizados para essa reflexão são a Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, a lei complementar, Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, as resoluções emanadas dos 
Conselhos de Direitos, que buscam promover e consolidar a gramática de direitos em favor da infância e 
adolescência. Já as contribuições teóricas estão relacionadas ao campo da sociologia, direito, ciências sociais e 
políticas, educação e assistência social.  
 
De antemão, é importante afirmar que o exercício do controle sobre as políticas públicas, de modo algum, deve 
lembrar a herança de práticas de controle político exercidas pelo Estado em outros tempos da vida brasileira. O 
tema do controle das políticas públicas trazido nesta reflexão deve ser compreendido no âmago da concepção 
Estado Democrático de Direito e, por isso mesmo, resultar no equilíbrio entre o direito constitucional proclamado 
e o direito devido na proteção ao adolescente em conflito com a lei, na condição de sujeitos de direitos. E, tendo 
em vista, esses anos de vigência de uma legislação de base democrática e participativa, torna-se necessário 
avançar no controle da garantia da proteção integral como um tema de relevância pública.  
 
 

                                                 
1 A expressão adolescente em conflito com a lei é utilizada para compreensão da prática de ato infracional do adolescente que 
pode resultar, ou não, após o devido processo legal, em aplicação de medidas socioeducativas, conforme estabelece o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, de 1990.  



As novas institucionalidades criadas a partir dos atuais marcos, os Conselhos de Direitos da Criança e do 
Adolescente, nas três esferas da administração pública, e os mecanismos de natureza judicial e extrajudicial são 
indicativos dessa possibilidade democrática de exercício do controle das políticas públicas, de seus sistemas e 
subsistemas. Assim, cabe ao cidadão o controle da efetivação dos direitos que lhe são devidos (humanos, 
econômicos, políticos, sociais, culturais) e, no caso da criança e do adolescente, a própria distinção etária e grau 
de responsabilidade civil obrigam à família e Oa sociedade o dever acompanhá-los e exercer o controle da 
garantia dos direitos daqueles e, ao Estado, garantir meios eficazes para esse exercício. A informação, a 
transparência e a publicização sobre tais direitos são meios fundamentais para que a família e a sociedade 
possam exercer o controle sobre o desempenho das políticas públicas. 
 
O presente texto trata de identificar processos e mecanismos que as novas institucionalidades – Conselhos de 
Direitos - podem utilizar para abrir e manter o diálogo com a sociedade na garantia dos direitos de uma parcela 
da população brasileira, os adolescentes em conflito com a lei. Serão explicitadas as ações de articulação e 
integração dos Conselhos de Direitos com os demais Conselhos das políticas setoriais e também com órgãos e 
instituições do sistema de garantia de direitos e identificados os pontos de interseção entre eles na gestão dos 
programas socioeducativos.  
 
Política de direitos ao adolescente em conflito com a lei 

Crianças e adolescentes representam cerca de um terço da população nacional; contudo, essa representatividade 
não tem ainda encontrado significado na garantia de direitos e benefícios proporcionais. Essa condição de 
desigualdade tem perpassado a trajetória brasileira, apesar da instituição de mecanismos que obstaculizam 
privilégios de uma elite econômica e política.  
 
A desigualdade social aumenta a distância entre os direitos proclamados e a realidade vivida por crianças e 
adolescentes. Isso traz consequências para o não-amadurecimento do sistema de garantia de direitos e incide na 
dificuldade do exercício do controle social sobre as políticas públicas, pois essa garantia depende da consolidação 
de estruturas formais para o desenvolvimento de condições de democracia plena. Nos países em que a 
desigualdade social não é tão profunda é possível o exercício do controle social sobre a esfera pública e este faz 
parte do cotidiano da população e das instituições da sociedade encarregadas dessa tarefa. 
 
A atual legislação brasileira, signatária de uma gama de tratados internacionais em defesa da criança e do 
adolescente, ao adotar o paradigma da proteção integral (um conjunto de direitos para todas as crianças e 
adolescentes), rompe com qualquer tipo de discricionariedade e arbitrariedade no olhar e trato desse grupo, em 
especial, aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas pela prática de ato infracional.  
 
O sistema de garantia de direitos, a partir da presença de diferentes atores e instituições, privilegia, na atenção a 
esse grupo, a articulação interinstitucional e interssetorial, tendo em vista a natureza da política de direitos, a 
transversalidade e, consequentemente, a incompletude institucional na gestão da política. Assim, a prática 
interdisciplinar deve se constituir em modus faciendi e operandi no cotidiano dos programas socioeducativos, 
tanto aos relacionados às medidas socioeducativas restritivas de liberdade (Prestação de Serviços à Comunidade 
e Liberdade Assistida) quanto aos referentes às medidas privativas de liberdade (Semiliberdade e Internação), 
sejam eles executados por órgãos governamentais ou organizações da sociedade civil. 
Muitos são os caminhos que podem ser escolhidos no aprofundamento do debate sobre a efetivação da política 
de direitos e o consequente exercício do controle social; contudo, tal debate deve ser realizado de modo 
democrático e participativo pela sociedade. Não obstante isso, os Conselhos de Direitos da Criança e do 
Adolescente são os espaços privilegiados para a condução desses processos tendo em vista sua natureza, 
competência e atribuições: são criados em lei; estão presentes nas três esferas da administração pública; seus 
representantes devem ser escolhidos de forma democrática e ampla; sua composição prevê a paridade entre 
representantes governamentais e não-governamentais; e, principalmente, são espaços de formulação, 
acompanhamento e controle da política de atenção à criança e ao adolescente, em todos os níveis (art. 88, inciso 
II, ECA). 
 
 
 
 



A definição de uma política pública implica a compreensão do contexto socioeconômico e cultural na qual aquela 
deverá se inserir. A análise de cenário (ou diagnóstica) é relevante não só para se avaliar o grau de sua justeza e 
impacto para os destinatários e a sociedade, de modo geral, e, principalmente, para a identificação das 
potencialidades, limites e impasses na escolha de seu formato, elenco de prioridades e estratégias de efetivação.  
O caso da política de direitos da criança e do adolescente não é diferente; contudo, pela natureza transversal 
desta (permeia as demais políticas públicas), exige maior cuidado no olhar e trato dos processos de definição, 
acompanhamento, avaliação e controle. O diálogo entre as institucionalidades em seu âmbito, Conselhos de 
Direitos, é fundamental para que a política se estabeleça e se universalize na real garantia dos interesses de 
crianças (pessoa até 12 anos de idade incompletos) e adolescentes (aquela entre 12 e 18 anos de idade), tomando 
os princípios das disposições preliminares do Estatuto: “Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 
adolescente” (art. 1º); “A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana” (art. 3º); “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (art. 5º).  
 
A intersetorialidade, interinstitucionalidade e a interdisciplinaridade devem ser observadas nesses processos, 
uma vez que, na interpretação da lei especial, devem ser levados em consideração “os fins sociais a que ela se 
dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança 
e do adolescente como pessoas em desenvolvimento” (art. 6º). E, ao ratificar o preceito constitucional do art. 227 
da Carta Magna, o Estatuto amplia a noção de dever para com os direitos da criança e do adolescente: 
 
Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público, assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (ECA, 
1990). 
 
Avançando ainda no desenho da gestão dessa política, o art. 86 do Estatuto define que a realização daquela será 
feita “por meio de um conjunto articulado de ações” nas três esferas da administração pública (União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios) e também pelas ações governamentais e não governamentais, a partir das 
seguintes linhas de ação: as políticas sociais básicas (saúde, educação); as políticas e programas de assistência 
social; os serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus 
tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; os serviços de identificação e localização de pais, responsável, 
crianças e adolescentes desaparecidas; e a proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da 
criança e do adolescente (art. 87).  
 
Na atenção ao preceito constitucional do art. 204, as diretrizes dessa política devem considerar, no escopo de 
competências ou responsabilidades, ao primado da municipalização do atendimento; da criação das 
institucionalidades democráticas (Conselhos de Direitos); da criação e manutenção de programas específicos, 
observada a descentralização político-administrativa; da manutenção de fundos da infância e da adolescência 
vinculados aos Conselhos de Direitos; da integração operacional de órgãos do sistema de justiça e executivo para 
agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional; e, ainda, da 
mobilização da opinião pública para participação nos espaços de formulação, gestão e controle da política de 
direitos (art. 88, ECA). 
 
O controle social sobre a política de direitos da criança e do adolescente apresenta certa complexidade porque a 
inserção e a consolidação de uma cultura política em favor dos direitos humanos serão tão mais eficientes, 
eficazes e efetivas quanto melhor se conhecerem o cenário nacional, as realidades regionais e, principalmente, as 
locais.  
 
No enfoque específico - adolescente em conflito com a lei - apesar de alguns esforços do sistema de garantia de 
direitos, se constata ainda ausência de indicadores satisfatórios na execução da política. Nessas duas décadas de 
vigência de uma plataforma de direitos, o Estado brasileiro ainda se encontra em processo de reordenação de 
suas instituições de atendimento, principalmente, nos âmbitos dos governos estaduais e municipais. A recente 
deliberação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), através da Resolução nº  
 
 
 



119 de 11 de dezembro de 2006, demonstra essa preocupação ao definir parâmetros pedagógicos e 
arquitetônicos para a gestão dessa política, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE):  
 
Conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução das medidas socioeducativas, 
incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e 
programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei (SARAIVA, 2010, p. 134-135). 
   
De acordo com o SINASE, a execução das medidas socioeducativas tem por pressuposto a existência de 
programas adequados às diferentes medidas – prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, 
semiliberdade e internação, incluindo também a internação provisória – em um sistema integrado, articulado e, 
por isso mesmo, em rede.   
 
O SINASE constitui-se de uma política pública destinada à inclusão do adolescente autor de ato infracional que se 
correlaciona e demanda iniciativas dos diferentes campos das políticas públicas e sociais. Essa política tem 
interfaces com diferentes sistemas e políticas e exige atuação diferenciada que coadune responsabilização (com a 
necessária limitação de direitos determinada por lei e aplicada por sentença) e satisfaça direitos (SINASE, 2006, p. 
24). 
 
Essa normativa, ao parametrizar ações pedagógicas e arquitetônicas na efetivação dos programas 
socioeducativos, consoante ao rol de medidas restritivas de direito e privativas de liberdade, aponta os seguintes 
princípios que devem ser observados na gestão da política de direitos e nas ações do controle social:    
a) respeito aos direitos humanos;  
b) responsabilidade solidária da família, sociedade e Estado pela promoção e defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes (art. 227 da CF e art. 4º do ECA);  
c) adolescente como pessoa em situação peculiar de desenvolvimento, sujeito de direitos e responsabilidades 
(art. 227 da CF, parágrafo 3º, inciso V, da CF; e arts. 3º. 6º e 15º do ECA);  
d) prioridade absoluta para crianças e adolescentes (art. 227 da CF e art. 4º do ECA);  
e) legalidade;  
f) respeito ao devido processo legal (art. 227, parágrafo 3º, inciso IV da CF, art. 40º da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança e arts. 108, 110 e 111 do ECA e demais tratados internacionais);  
g) excepcionalidade, brevidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento;  
h) incolumidade, integridade física e segurança (arts. 124 e 124 do ECA;  
i) respeito à capacidade do adolescente de cumprir a medida; às circunstâncias; à gravidade da infração e às 
necessidades pedagógicas do adolescente na escolha da medida, com preferência pelas que visem ao 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários (arts. 100, 112, parágrafo 1º e 112, parágrafo 3º do ECA; 
j) incompletude institucional, caracterizada pela utilização do máximo possível de serviços na comunidade, 
responsabilizando as políticas setoriais pelo atendimento aos adolescentes (art. 86 do ECA); 
l) garantia do atendimento especializado para adolescentes com deficiência (art. 227, parágrafo único, inciso II da 
CF); 
m) municipalização do atendimento (art. 88, inciso I, do ECA); 
n) descentralização político-administrativa mediante a criação e manutenção de programas específicos (art. 204, 
inciso I, da CF e art. 88, inciso II do ECA); 
o) gestão democrática e participativa na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 
p) coresponsabilidade no financiamento do atendimento às medidas socioeducatovas e; 
q) mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade 
(ECA, 1990; SINASE, 2006; SOUZA, 2008; SARAIVA, 2010). 
Na organização do sistema socioeducativo de garantia da política de direitos ao adolescente em conflito com a lei, 
nas três esferas da administração pública, os Conselhos dos Direitos têm por atribuição a formulação, 
deliberação, acompanhamento e controle da política; e à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
compete, no âmbito de atuação de cada uma destas esferas de Governo, o seguinte: 
a) estabelecer normas sobre ao atendimento socioeducativo, mediante a edição de leis, decretos, resoluções 
(expedidas pelos Conselhos de Direitos e Conselhos Setoriais), portarias, instruções normativas e demais atos 
normativos e administrativos; 
 
 
 



b) financiar, conjuntamente com os entes federados, a execução dos programas e ações destinadas ao 
atendimento inicial do adolescente em processo de apuração de ato infracional ou que esteja sob medida 
socioeducativa; 
c) garantir a publicidade de todas as informações pertinentes à execução das medidas socioeducativas; 
d) garantir transparência dos atos públicos pertinentes à execução das medidas socioeducativas; 
e) fornecer, pelo Poder Executivo, os meios e os instrumentos necessários ao pleno funcionamento dos 
respectivos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, respeitando os princípios da paridade e do 
caráter deliberativo e controlador que regem tais órgãos e; 
f) elaborar e aprovar junto ao competente Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente planos da política 
de atendimento socioeducativo (ECA, 1990; SINASE, 2006; SOUZA, 2008; SARAIVA, 2010). 
O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece em seu art. 124 os direitos do adolescente privado de 
liberdade e a normativa que institui o SINASE avança nesse plano, segundo SARAIVA (2010), ao estabelecer que: 
  
(...) em caráter exemplificativo, direitos inerentes a adolescentes incluídos em quaisquer medidas 
socioeducativas, estabelecendo a premissa fundamental de que a oferta irregular de programas de atendimento 
socioeducativo em meio aberto não poderá ser invocada como motivo para a aplicação ou manutenção de 
medida de privação de liberdade (SARAIVA, 2010, p. 145).  
 
Para tanto, estabelece a normativa SINASE, quanto ao atendimento cotidiano ao adolescente em cumprimento de 
medida socioeducativa:  
I – ser acompanhado por seus pais ou responsável e por seu defensor, em qualquer fase do procedimento 
administrativo ou judicial; 
II – ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para cumprimento de medida de privação da 
liberdade, exceto nos casos de homicídio, latrocínio e extorsão qualificada pela morte, quando o adolescente 
deverá ser internado em unidade de atendimento mais próxima de seu local de residência; 
III – ser respeitado em sua personalidade, entidade, liberdade de pensamento e religião e em todos os direitos 
não expressamente limitados na sentença; 
IV – cumprir medidas socioeducativas de meio aberto, obrigatoriamente, no município de sua residência e 
medidas de semiliberdade ou internação em entidade de atendimento socioeducativo a mais próxima da 
residência de seus pais ou responsável; 
V – peticionar, por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo, 
obrigatoriamente, ser respondido em até 15 dias;  
VI – receber, por escrito, e ser informado das normas de organização e funcionamento do programa de 
atendimento, inclusive as previsões de natureza disciplinar; 
VII – receber, sempre que solicitar, informações sobre a evolução de seu plano individual de atendimento (PIA), 
participando, obrigatoriamente, de sua elaboração e, se for o caso, reavaliação; e 
VIII – receber assistência integral à sua saúde (ECA, 1990; SINASE, 2006; SARAIVA, 2010). 
 
A política de direitos deve ser realizada então “através de um conjunto articulado de ações governamentais e não 
governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios” (art. 86, ECA) e as linhas de ação 
dessa política passam pela garantia das políticas sociais básicas; das políticas e programas de assistência social; de 
serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, 
exploração, abuso; de serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes 
desaparecidos; e proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos (art. 87, incisos I a V, ECA) Nesse 
sentido, cabe observância às diretrizes de implementação da política de direitos, conforme dispõe o art. 88 e 
incisos do Estatuto:    
 
I – municipalização do atendimento; 
II – criação dos conselhos municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e do adolescente, órgãos 
deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio 
de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais. 
III – criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa; 
IV – manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da 
criança e do adolescente; 
 
 



V – integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e 
Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a 
adolescentes a quem se atribua autoria de ato infracional; 
VI – integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e 
encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de agilização do 
atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com 
vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua 
colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei;; 
VII - mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. (Art. 
88, ECA).       
    
Os princípios, normas e diretrizes que regem a política de direitos de atenção à criança e adolescente, cujas ações 
são promovidas pelo Poder Público e articuladas pelas três esferas públicas (União, Estados, Municípios, incluindo 
o Distrito Federal), pelos poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e, ainda, pela sociedade civil, representada 
nos Conselhos de Direitos, se fazem a partir dos eixos promoção, defesa e controle social.  Assim, na gestão dos 
programas socioeducativos, a “comunidade socioeducativa”, compreendida como aquela que reúne profissionais 
e adolescentes das unidades e/ou programas de atendimento socioeducativo, é objetivo a ser alcançado e para 
isso alguns dispositivos podem ser privilegiados:   

 Gestão deliberativa: que contempla a participação fundamental de todos na organização e nas decisões sobre o 
programa de atendimento.  
 Diagnóstico situacional dinâmico e permanente sobre a situação do programa em seus diversos aspectos 
administrativo, pedagógico, segurança, de gestão, entre outros.  
 Comissões temáticas ou grupos de trabalho, objetivando, solucionando questões levantadas no diagnóstico.  
 Assembleias com a comunidade socioeducativa para discussão de assuntos relevantes à vida organizacional 
contemplando sempre a participação do adolescente e seus familiares, bem como representantes de vários 
segmentos.  
 Avaliação participativa do trabalho, da direção, da equipe, dos funcionários e dos adolescentes.  
 Rede Interna Institucional (articulação e parcerias entre setores de uma mesma secretaria ou de esfera de 
governo) no sentido de facilitar a gestão dos programas.  
 Mapeamento da rede de atendimento externa dês o momento da colhida do adolescente até o seu 
desligamento.  
 Composição de equipes multidisciplinares por profissionais de diferentes ares de conhecimento (Assistentes 
Sociais, psicólogos, profissionais da saúde, operadores do direito etc).  
 Projeto pedagógico documentado contendo os principais norteadores da proposta educativa com os 
adolescentes.  
 Projeto pedagógico documentado contendo os principais norteadores da proposta socioeducativa com os 
adolescentes.  
 Definição das rotinas de funcionamento das unidades e/ou programas de atendimento como, por exemplo, os 
momentos das propostas pedagógicas (SINASE, 2006, p, 42).  

Então, de acordo com a legislação e literatura sobre o tema do controle social da política de direitos, devem ser 
observados os diferentes sistemas de atendimento socioeducativo, em especial, nos âmbitos da esfera estadual e 
da municipal; o planejamento e a execução das iniciativas em atendimento em meio aberto e em meio fechado; a 
avaliação; o monitoramento; o projeto pedagógico; o plano individual de atendimento, entre outros (SINASE, 
2006; SOUZA, 2008, PEREIRA, 2004).   
Municipalizar o atendimento referente às medidas socioeducativas em meio aberto significa dizer que o ente 
municipal deve elaborar e implementar a política de atendimento socioeducativo ao adolescente que cumpre 
medida de Prestação de Serviço à Comunidade e de Liberdade Assistida, utilizando-se da rede social de serviços 
públicos, estrutura material, órgãos, agentes, equipamentos públicos e, como protagonistas dessa ação, os atores 
ou sujeitos locais. 
 
De acordo com os parâmetros do SINASE, a municipalização do atendimento deve levar em consideração os 
limites geográficos do Município, para facilitar o contato e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários  
 
 



do adolescente, bem como efetivar a inserção social deste e de sua família nos equipamentos e rede de serviços 
públicos locais. São muitos os órgãos e atores envolvidos nesse processo de municipalização: os Conselhos de 
Direitos, os Conselhos Tutelares, as organizações da sociedade civil, as secretarias setoriais do Município e mesmo 
do Estado e respectivos conselhos, enfim, diversos integrantes do Sistema de Garantia dos Direitos de todos os 
níveis de Governo e poderes (PEREIRA, 2004; SINASE, 2006; SOUZA, 2008).                
 
A partir do exposto, pode ser percebido que requisitos para o exercício do controle da política de direitos estão 
dados no conjunto de princípios e na organização do sistema de garantia de direitos para a execução dos 
programas socioeducativos de atenção ao adolescente em conflito com a lei. Cabe, a cada um dos atores desse 
sistema, papel diferenciado no exercício do controle da política de direitos, como também às famílias e à 
sociedade, de modo geral.  
 
O princípio basilar é o respeito e a garantia dos direitos humanos dos adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa (tanto em meio aberto quanto em meio fechado) e demais direitos explicitados na legislação, 
normas e tratados internacionais. O Estado, ao garantir mecanismos para o exercício do controle, deve privilegiar 
a informação, a visibilidade e a transparência das ações, nos três âmbitos da esfera pública, para que a sociedade, 
as famílias, os conselhos e demais atores possam acompanhar, avaliar e monitorar os programas socioeducativos 
a partir do interesse superior desses adolescentes.     
 
Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, pela sua natureza e competência, devem desempenhar 
papel central para transformação desse cenário. Para tanto, devem se fortalecer enquanto espaços de 
formulação, deliberação e controle da política de direitos e, principalmente: cumprir com a tarefa de articulação 
do sistema de garantia de direitos, especialmente, entre si; agir articuladamente nos três âmbitos da esfera 
pública com as demais políticas; informar e mobilizar a sociedade em torno dos reais interesses da população 
infanto-juvenil.  
 
Limites e impactos aparecerão na mobilização e articulação por uma nova cultura de direitos e, assim, no 
exercício do controle social sobre as políticas públicas. A ausência e incipiência de programas de proteção social 
para o desenvolvimento adequado de adolescentes não podem mais ser indicadores da ação pública na área. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
No caso dos que cumprem medidas judiciais privativas de liberdade, entra ano e sai ano, estes continuam 
reagindo ou respondendo coletivamente pela falta de qualidade dos programas (motins, rebeliões, fugas). O 
Estado deve primar por condições dignas de atendimento e não contribuir para que setores conservadores da 
sociedade brasileira clamem por alterações legislativas que promovam o rebaixamento da idade de 
responsabilização penal, maior uso da força repressiva pela segurança pública e aumento do tempo de internação 
dos adolescentes. No recente levantamento sobre a situação nacional dos adolescentes em conflito com a lei, 
apesar do declínio da taxa nacional de crescimento do sistema socioeducativo de privação de liberdade, “ainda 
prevalece a cultura de institucionalização que se sustenta principalmente em fundamentações extrajurídicas que, 
via de regra, se contrapõem ao próprio ordenamento legal” (BRASIL - PR/ MJ/SEDH/SNPDCA, 2009). 
 
Controle social da política de direitos 
 
As perspectivas de ação sobre o controle das políticas públicas pelos Conselhos de Direitos podem tomar duas 
direções: uma, apontar para a função educativa que a atividade sistemática de controle social representará no 
estreitamento do diálogo com os órgãos envolvidos no sistema de garantia de direitos, com as famílias e seus 
adolescentes e com a sociedade, em geral; e, outra, delinear a construção de outra lógica de proteção social sob o 
primado dos direitos humanos, podendo ser utilizados os mecanismos judiciais e extrajudiciais de que o Estado 
brasileiro disponibiliza para a garantia efetiva dos direitos ao adolescente em conflito com a lei. 
  
É preciso dizer que não há modelo pronto e acabado para o exercício do controle social; ele é uma proposição em 
aberto. E, principalmente sobre a política socioeducativa, pois muitos são os atores e instituições que lidam com o 
adolescente em conflito com a lei. É preciso dizer que muitos órgãos e atores do sistema de garantia de direitos 
ainda têm atitude tecnocrata no trato da questão e o projeto pedagógico e/ou de proteção dos direitos humanos, 
quando existe, passa a ser adotado de modo acidental ou mesmo circunstancial. A configuração do exercício do  
 
 



controle social passa pela adoção de um sistema em que a função pedagógica e a proteção dos direitos dos 
adolescentes em conflito com a lei tenham sentido.  
 
A própria Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela ONU em 1989, ratificada por 192 países (inclusive 
o Brasil) e que balizou a formulação do Estatuto da Criança e do Adolescente, reconhece um conjunto amplo de 
direitos fundamentais da criança e do adolescente em vários âmbitos, o civil, o político, o econômico, o social e o 
cultural. A decisão dos constituintes brasileiros em 1988 de colocar fim à doutrina da situação irregular no trato 
da infância trouxe como demanda para o Estado brasileiro associar direitos, como prioridade absoluta, ao 
universo de crianças e adolescentes.  
 
Os Conselhos de Direitos foram as institucionalidades criadas para dar conta dessas novas tarefas: romper com a 
cultura tutelar e semear a cultura de direitos. O atual modo de gestão da política se contrapõe ao modelo 
anterior, forjado durante o regime militar, quando as políticas eram centralizadas em um único órgão, a Fundação 
Nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM); hoje, as políticas seguem as diretrizes da descentralização e 
municipalização e o Governo central não possui mais mecanismos para impor restrições à execução dos 
programas socioeducativos nas bases locais. 
 
Como visto anteriormente, o ECA atribui uma série de quesitos sobre a gestão da política de direitos e o 
CONANDA define os parâmetros pedagógicos e arquitetônicos sobre o sistema socioeducativo (SINASE), 
elencando competências e atribuições nas três dimensões da esfera pública.  
O desenho da gestão da política de direitos ao adolescente em conflito com a lei apresenta-se como um sistema - 
Sistema de Garantia de Direitos (SGD) – que abrange a Justiça (Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria 
Pública, Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente); o Executivo (Planejamento, Finanças, 
Segurança Pública, Políticas Sociais, responsáveis pela apuração do ato, financiamento, execução das políticas); o 
Legislativo (elaboração de leis, aprovação de orçamentos, controle); os Conselhos de Direitos da Criança e do 
Adolescente e demais Conselhos das Políticas Sociais e Setoriais, Conselhos Tutelares (elaboração, 
acompanhamento, avaliação e controle); a Sociedade (instituições não-governamentais e movimentos sociais, 
responsáveis em parte pela cogestão dos programas, de pressão para a garantia e qualidade das políticas, 
acompanhamento e controle da política de direitos); a Família ou responsável legal (pelo acompanhamento da 
garantia e qualidade dos programas socioeducativos) e; mesmo o adolescente, que deve, nesse processo de 
cumprimento da medida socioeducativa, receber atenção adequada na realização de seu plano individual de 
atendimento (PIA).  
 
Cabe ressaltar que cada um desses atores e instituições tem responsabilidades e atribuições diferenciadas. Tal 
sistema previsto no ordenamento jurídico-institucional brasileiro, à luz das normativas internacionais2, instalou 
um sistema de “proteção geral de direitos” cujo intuito é a efetiva implementação da doutrina da proteção 
integral e, no caso do adolescente em conflito com a lei, um “plus”, ao se tratar da possibilidade de acumulação 
de medidas de proteção especial previstas no ECA, nos arts. 99 e 100.   
Não é possível exercitar o controle social das políticas públicas sem garantir a participação efetiva no debate da 
gama de atores envolvidos com o processo de operacionalização do sistema de garantia de direitos. . Além disso, 
vários órgãos são responsáveis por distintos ângulos do controle e, caso esta ação não se dê de modo articulado, 
isso pode enfraquecer o processo de acompanhamento e avaliação da política pública. De modo didático, pode-se 
dizer que cabe a cada um dos órgãos ou sujeitos envolvidos com o controle social:  
 
Poder Executivo: os ministérios, secretarias e departamentos devem ser incluídos no debate sobre controle social, 
por sua responsabilidade na proteção dos direitos de seus públicos alvo e, nesse sentido, poderiam, além de 
garantir os mecanismos de controle, colaborar para elevar a qualidade das sugestões feitas a partir das ações de 
controle social. Os Tribunais de Contas têm se constituído em um dos principais instrumentos de controle das 
ações públicas. 
 
 

                                                 
2 Como exemplo, as Regras de Beijing ou Regras Mínimas da ONU para a Administração da Justiça de Menores (1985). Resolução 
nº 40/33, de 29/11/1985, que “representa um conjunto de normas que refletem as condições mínimas, aceitáveis pela ONU 
para o tratamento de menores de 18 anos infratores, não importa o sistema jurídico a que pertençam. Recomenda que, em cada 
jurisdição nacional, procurar-se-á promulgar um conjunto de leis aplicáveis especialmente aos jovens infratores das funções de 
administração da justiça especializada”. 
 



Poder Legislativo: outro órgão que, nas três esferas públicas (Senado Federal, Câmara dos Deputados, 
Assembleias Legislativas, Câmara Municipal), possui atribuições relacionadas ao controle, pois as leis dependem 
de sua iniciativa, aprovação e controle na sua efetivação. 
 
Sistema de Justiça: ao Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Centros de Defesa dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (estes não-governamentais) cabem ações no plano da justiça e do direito. Ao Poder Judiciário 
cabe a palavra final sobre os possíveis desvios das políticas públicas; ao Ministério Público cabe papel de destaque 
em acolher as denúncias da sociedade quanto às violações de direitos humanos e propor ação civil pública 
perante o judiciário para que haja salvaguarda desses direitos; à Defensoria Pública cabe defender os sujeitos – 
adolescentes em conflito com a lei, suas famílias e o cidadão – quando estes julgarem que seus direitos estão 
ameaçados ou violados; e aos Centros de Defesa, também o papel de articular e realizar a defesa de casos 
emblemáticos quando ameaçados e/ou violados e o encaminhamento de denúncias aos fóruns competentes de 
julgamento de determinadas situações. 
  
Conselhos de Direitos: formados por representantes dos governos e da sociedade civil, nas três esferas da 
administração pública, são órgãos responsáveis por zelar pela eficiência e aplicabilidade das normas gerais da 
política de garantia dos direitos da infância e adolescência e pela gestão dos recursos do fundo nacional dos 
direitos da criança e do adolescente. Entre suas atribuições, está a responsabilidade na elaboração, aprovação e 
controle das ações em todos os níveis e das normas previstas em lei e, ainda, julgamento, aprovação e execução 
de planos e programas sobre o adolescente em conflito com a lei. 
 
Sociedade civil: cabe a esta a pressão pela garantia de direitos e organização dos cidadãos, das famílias, dos 
movimentos sociais nas denúncias de ameaças ou mesmo violação de direitos, como, por exemplo, a oferta 
irregular dos programas de socioeducação ou mesmo sobre baixa efetividade, eficiência e qualidade dos serviços 
sociais públicos.    
 
Organismos multilaterais: é no âmbito das agências do sistema da Organização das Nações Unidas que muitos 
debates são travados e as “boas práticas” sobre o controle das políticas públicas, estimuladas. Nesse sentido, é 
preciso que os sujeitos cingidos com as práticas de controle envolvam a experiência, o conhecimento produzido e 
o papel global que esses organismos possuem para que determinados casos de violação ou ameaça possam sair 
da exemplaridade e se constituir em políticas de afirmação de alcance de todos os adolescentes em conflito com 
a lei. 
 
Cidadão e a família: um risco inerente a qualquer debate que envolva o controle social de políticas públicas é não 
contar com a participação do cidadão. No caso das políticas de atenção aos adolescentes que cumprem medidas 
socioeducativas, a família deve ser o principal ator social desse controle. Os profissionais da área devem também 
ser um dos responsáveis, na condição de cidadão, servidor público, empregado de organizações sociais, no 
exercício do controle das ações de sua responsabilidade, zelando pela qualidade dos programas socioeducativos.  
 
Adolescentes: são os sujeitos da intervenção social e devem ser estimulados pelas instituições responsáveis por 
esse atendimento para o exercício da participação no processo de cumprimento da medida socioeducativa, seja 
ela privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Suas sugestões devem ser apreciadas também no momento de 
elaboração do plano individual de atendimento (PIA), conforme recomenda o ECA.  
 
Para o exercício do controle social das políticas públicas voltadas a esse segmento é necessário, antes de tudo, 
apontar os elementos que contribuem para delinear a resposta a uma ou outra indagação fundamental: quais os 
objetivos do controle social da política de direitos? O primeiro elemento a ser considerado no exercício do 
controle social diz respeito ao público alvo prioritário da política de direitos?   
 
Como primeira resposta cabe dizer que o controle social das políticas públicas visa ampliar o poder da sociedade 
sobre os direitos garantidos no ordenamento jurídico-institucional brasileiro; a segunda, como exercer o controle 
social sobre as políticas públicas que não se referenciem em práticas de controle social sobre a população, 
indivíduos, pessoa; a terceira é considerar que esse grupo – adolescente em conflito com a lei -, como público  
 
 
 



alvo, tem restrições para esse exercício, tomando as diversas faixas etárias, a lei especial e as práticas 
consideradas adequadas à sua idade e vivência. As respostas se complementam e implicam a construção de 
parâmetros distintos para o sistema de garantia de direitos no exercício do controle social da ação 
socioeducativa, pois há diferenças entre as estruturas técnicas, institucionais e políticas na prioridade da política 
ao adolescente em cumprimento de decisão judicial. 
 
Como já delineado, o debate sobre o controle social das políticas públicas é possível em sociedades democráticas 
e plurais, em um Estado Democrático de Direito, pois “um Estado de Direito efetivamente exercido se sustenta 
em certos princípios válidos em qualquer país” (VIEIRA, 2001, p. 17). No Brasil, após um histórico de 
negligenciamento ou violação de uma sorte de direitos, em particular, os direitos humanos de crianças e 
adolescentes, estes ocupam a Carta Magna de 1988 e a lei complementar Estatuto da Criança e do Adolescente 
de 1990: “ou seja, os direitos ocupam papel importante no texto constitucional, não apenas por ser sua presença 
esperada como parte do preço de admissão no mundo ‘moderno’ ou ‘civilizado’, mas também porque representa 
uma reivindicação social por respeito e dignidade” (SILVESTRE, 2010, p. 58). 
É preciso salientar que os modelos e a globalização da economia e da informação, ao mudar o estilo e condutas 
de vida na sociedade de classes, exigem novas modalidades de administração da “coisa pública”, incluindo a 
participação da sociedade civil na execução de serviços de responsabilidade  do Estado (educação, cultura, 
assistência, saúde) e, nesse sentido, “revela*m+ a necessidade de formas de controle direto sobre a administração 
pública e do próprio Estado na garantia dos direitos fundamentais” (SILVESTRE, 2010, p. 58).  
 
(...) Trata-se de uma realidade nova, que integra, subsume e recria singularidades, particularidades, 
idiossincrasias, nacionalismos, provincianismos, etnicismos, identidades ou fundamentalismos. Ao mesmo tempo 
em que se constitui e movimenta, a sociedade global subsume e tenciona uns e outros: indivíduos, famílias, 
grupos e classes, nações e nacionalidades, religiões e línguas, etnias e raças. As identidades reais e ilusórias 
baralham-se, afirmam-se ou recriam-se. No âmbito da globalização, abrem-se outras condições de produção e 
reprodução material e espiritual (...) (IANNI, 1966, p. 33).  
 
Esse contexto globalizado e informacional tem permitido uma vida social similar e diversa de muitas sociedades, 
ao mesmo tempo, apesar das distintas formas de Estado e de governos em que direitos e deveres transcendem as 
localidades e se transformam em verdadeira mundialização das culturas, da cidadania e da produção. Esse novo 
modo de vida e de produção altera as relações do Estado com a Sociedade Civil e exige uma nova “governance” 
das ações públicas: as parcerias são buscadas sob a categorização denominada de não-estatal, mas pública, uma 
forma conjugada entre Estado e a sociedade no desenvolvimento das políticas públicas, no plano econômico e 
social. Esse novo arranjo de relações na administração pública exige o controle social, tanto de um quanto de 
outro ator, no desempenho dos projetos, programas e serviços (NOVY, 2002). Contudo, no plano mais geral da 
sociedade brasileira, a participação popular nos destinos da vida pública, um princípio constitucional, impõe o 
controle social sobre o Estado na garantia de direitos acordados no plano legal (art. 204) e na especificidade da 
proteção e promoção dos direitos da criança e do adolescente (art. 6º do ECA). 
 
Se por um lado, a Constituição de 1988 determinou maior abertura para que a sociedade pudesse deliberar e ter 
algum poder de decisão, para além do exercício do voto, do outro estabeleceu mudanças no papel do Estado, 
tradicionalmente paternalista. No entanto, ressalta-se que essa co-responsabilização da participação da 
sociedade na gestão pública e o exercício da cidadania devem ainda alcançar um grau de radicalização que 
aumente os graus de democracia necessários para a participação mais efetiva da sociedade civil e dos cidadãos no 
controle das responsabilidades públicas do Estado, sem que, com isso, se substitua o papel público deste. O 
conceito de cidadania, de participação ou parceria entre Estado e sociedade civil não deve ser reapresentado com 
o significado de delegação à sociedade das responsabilidades públicas do Estado, responsabilidades de correção 
das distorções sociais provocadas pelo mercado e de provimento dos serviços públicos universais (SILVESTRE, 
2010, p. 65). 
 
Nesse sentido, pode-se dizer que o Estado brasileiro, enquanto administração pública, representa “variações de 
um mix de Estado e mercado” no plano institucional e não-estrutural (NOVY, 2002).  
A participação da sociedade no campo da política de direitos para a criança e o adolescente tem-se dado nos 
espaços das conferências, realizadas a cada dois anos, e nos três âmbitos da federação; nos Conselhos de Direitos;  
 
 



na definição dos planos da política de direitos; no orçamento público e no orçamento criança; e no Conselho 
Tutelar. Já os adolescentes têm participado das conferências lúdicas e conferências dos Conselhos de Direitos, 
levando e debatendo suas propostas e organizando encontros e seminários sobre o tema infanto-juvenil. 
Contudo, essa participação ainda está aquém do esperado nesses 20 anos de mudança paradigmática no modo 
de se conceber o Estado, a garantia de direitos e o desenvolvimento das políticas públicas.  
Os Conselhos de Direitos precisam hoje definir com mais clareza seu papel enquanto espaço privilegiado do 
controle social das políticas que garantam direitos das crianças e adolescentes, a partir dos planos definidos, do 
orçamento e do financiamento público, pois, enquanto instâncias deliberativas de caráter permanente, 
representam diferentes interesses, muitas vezes, “até antagônicos, os quais necessitam de negociação” (183). 
Essa escolha, no entanto, não significa redução do exercício do controle social a esse cenário (crianças e 
adolescentes e adolescente em conflito com a lei), nem a esses atores (os conselhos nas três esferas da 
administração pública), 
 
Pelo contrário, a pretensão é propiciar a sua análise para evidenciar a importância do seu fortalecimento e da sua 
complementação com outras formas de participação popular nas políticas públicas. Essa perspectiva aponta para 
a democratização do Estado, com a participação direta da sociedade civil organizada nas mais diversas instâncias 
decisórias, visando garantir, para todas as pessoas, o acesso aos direitos sociais (p.180-181). 
 
E, no caso dos programas socioeducativos voltados ao adolescente em conflito com a lei, esta ação pode ser 
somada com a sociedade civil quando se trata da execução das medidas em meio aberto (Prestação de Serviços à 
Comunidade e de Liberdade Assistida) e não àqueles que devem ser executados em meio fechado, pois estes são 
de responsabilidade cristalina do Estado, ao privar o adolescente de sua liberdade (Internação Provisória, 
Semiliberdade, Internação).  
 
Além dos mecanismos sociais para se exercer o controle das políticas públicas, há os instrumentos jurídicos e, 
entre eles, se destacam as ações de interesse público, conforme a Constituição Federal de 1988: mandado de 
injunção, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, ação popular, ação civil pública, direito de petição, 
direito à informação. Tais instrumentos estão associados à plataforma de direitos denominados de difusos e 
coletivos e que podem ser utilizados pelo cidadão e organizações da sociedade civil e também por determinados 
órgãos da esfera pública, no controle das políticas públicas, no geral, e ao adolescente em conflito com a Le, em 
especial. Tendo em vista o interesse do tema sobre controle social das políticas públicas, será identificada, no 
presente texto, parte deles pela possibilidade de maior uso prático. 
 
O mandado de injunção, previsto no art. 5º, inciso CXXI, definido para sua utilização quando a falta de norma 
regulamentadora torna inviável a garantia de uma série de direitos, entre eles, a nacionalidade, a soberania e a 
cidadania. Tal instrumento permite condições de legislar do poder judiciário quando há ausência de 
regulamentação que prejudica a garantia e/ou efetivação de determinado direito.  
A ação civil pública está prevista no art. 129, inciso III, ao estabelecer as funções institucionais do Ministério 
Público para “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção de patrimônio público e social, do 
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (...)”. Essa legitimação do Ministério Público “(...) não 
impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na Lei” (Lei nº 
7.347/1985). O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 também disciplina as ações, visando à proteção 
judicial dos interesses difusos e coletivos no art. 208 incisos I a X e parágrafo único, com destaque especial para o 
inciso VIII – “de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade”, ou seja, em medida 
socioeducativa de internação. 
 
Outro instrumental, o mandado de segurança, permite a proteção ao objeto considerado líquido e certo, lesado 
ou ameaçado, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício do Poder 
Público, sendo utilizado quando não cabem outros instrumentos (habeas corpus ou habeas data). A ideia de 
incontestável, por ser direito líquido e certo, encontra-se prevista no art. 5º, inciso LXIX e LXX da Constituição 
Federal, no sentido de reparar atos de ilegalidade ou abuso de poder praticados por aqueles que têm o poder de 
zelar/garantir os direitos.    
 
 
 
 



A ação popular permite o exercício da soberania popular em que a população, tomando o princípio da legalidade 
dos atos administrativos, pode fiscalizar o poder público, pois o titular da ação é a pessoa com capacidade de 
direitos políticos. A ação popular impetrada permite anular ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, 
etc. e está disposta na Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIII, pois todos os atos administrativos estão 
sujeitos a esse tipo de instrumento. Seu uso está localizado na finalidade de defesa do interesse público e não do 
individual; é a defesa dos interesses difusos.  
 
Tomando-se o exposto, pode-se compreender a expressão “controle social” de distintas maneiras, ”desde o 
controle do Estado sobre a sociedade até o inverso, isto é, o controle da sociedade sobre as ações do Estado” e, 
no caso das políticas públicas, “o controle social pode ser compreendido como uma forma de ação reguladora, 
resultante da participação nas instâncias estatais e/ou ações governamentais” (SILVA, 2007, p. 182-183).  
 
Já a ideia de controle social exercido pela sociedade está associada à concepção gramsciana de Estado ampliado, 
isto é, que compreende o Estado como um espaço contraditório, no qual coexistem interesses das diferentes 
classes sociais, com a hegemonia de uma delas. Essa concepção aponta para a possibilidade de a sociedade civil 
organizada conseguir exercer uma contra-hegemonia, impondo, às vezes, o atendimento dos interesses populares 
(SILVA, 2007, p. 182-183). 
 
Tomando-se o espaço dos Conselhos de Direitos nas práticas do exercício de controle das políticas públicas de 
garantia dos direitos ao adolescente em conflito com a lei, percebe-se que há dificuldades e limites. As 
dificuldades residem no plano da dominação política dos governos sobre os Conselhos de Direitos, “gerando a 
subordinação, dependência, prefeiturização3 [conselhos municipais] e obediência por parte dos(as) 
conselheiros(as) às orientações e decisões tomadas pelo órgão gestor e comunicadas ao conselho” (SILVA, 2007, 
p. 189). Essa situação se dá por várias razões e, dentre elas, destacam-se:  
 
a) a falta de conhecimento dos conselheiros da sociedade civil na esfera pública, pois a sociedade civil está 
experimentando, há apenas 20 anos na história brasileira, a sua capacidade de exercer o poder e poder 
formulador, deliberativo e controlador das ações, na área da criança e do adolescente; 
b) a relação de participante da sociedade civil representando um segmento da política de atendimento e o fato de 
que, na maioria das vezes, a instituição ou organização mantém convênio ou parcerias com os governos; 
c) a ausência de informação sobre orçamento, financiamento, aplicação e destinos da política de direitos, em 
especial sobre os programas socioeducativos ao adolescente em conflito com a lei, pois a parceria do município 
com o ente estadual e com o ente federal é muito recente e a sociedade civil não tem acúmulo teórico, técnico e 
político na área. A mesma relação se dá com as organizações da sociedade civil nos municípios que não tem dez 
anos de parceria com o governo municipal na execução das medidas socioeducativas; 
d) a centralização do poder político e técnico é ainda realidade nesse país na área da política de atendimento ao 
adolescente em conflito com a lei e, com isso, é possível que, nos Conselhos de Direitos, parte dos conselheiros 
fique refém do chamado “discurso competente” de alguns especialistas na área, seja representantes de governos 
ou mesmo da sociedade civil; 
e) a ausência de definição de planos da política de direitos, em especial no caso da socioeducativa e de 
instrumentais, para se proceder ao acompanhamento e monitoramento das Resoluções ou Atos Normativos dos 
Conselhos de Direitos e mesmo da execução das políticas; 
f) a incipiente formação dos conselheiros para a prática do exercício do acompanhamento e controle de suas 
decisões e das políticas de atenção à criança e ao adolescente; 
g) a ausência de prática na articulação dos Conselhos de Direitos com os demais Conselhos das políticas sociais e 
com as demais instâncias de controle do sistema de garantia de direitos; 
h) a falta de tempo, outra dificuldade na realização do controle, pois muitos conselheiros participam, ao mesmo 
tempo, no nível de suas localidades, de vários conselhos das políticas sociais, o que acaba desviando o foco de 
suas intervenções. 
 
 
 
 

                                                 
3 A expressão é tomada aqui com ideia de centralização do poder na prefeitura por esta executar e controlar os serviços básicos 
aos cidadãos.   



Contudo, vê-se hoje que, a partir das duas últimas Conferências chamadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CONANDA), a questão do acompanhamento, avaliação e controle da política de direitos 
à criança e ao adolescente tem sido pauta de debates e sugestões. Nesse sentido, vários Conselhos de Direitos 
têm definido seus planos de ação, planos das políticas e, no momento do presente, estão debatendo o Plano 
Decenal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, proposta aprovada na última Conferência do 
CONANDA, em 2009. 
 
A própria participação da sociedade civil nas instâncias de deliberação de políticas é já um exercício de controle 
social sobre o Estado e “é considerada como importante meio de democratização das políticas públicas, já que ela 
provoca de forma concreta a participação da sociedade civil organizada”(...); outra avaliação positiva é a própria 
criação das novas institucionalidades – Conselhos de Direitos - porque “eles têm possibilitado a implementação 
de programas sociais mais adequados às demandas locais e mais eficácia na prestação de serviços, em virtude da 
participação dos(as) conselheiros(as) na avaliação e estabelecimento de prioridades para as ações” (...) e, apesar 
das dificuldades, “percebe-se que o controle social é reconhecido como positivo, por contribuir para a 
democratização da gestão e para a melhoria dos serviços e programas sociais”, no caso do adolescente em 
conflito com a lei, por meio dos programas socioeducativos (SILVA, 2007, p. 199-200).  
 
Cabe ressaltar o que foi dito, no início dessa reflexão, sobre o tema: é preciso dizer que não há modelo pronto e 
acabado para o exercício do controle social; ele é uma proposição em aberto. Por essa perspectiva, as propostas 
passam pela 
a) formação e capacitação continuada que visa à qualificação dos conselheiros de direitos, em especial os da 
sociedade civil pelo seu distanciamento da máquina burocrático-estatal; 
b) exigência de transparência e prestação de contas de todos os setores, órgãos e atores que compõem o sistema 
de garantia dos direitos da criança e do adolescente, no sentido de a sociedade e de os conselheiros se 
apropriarem da informação pública; 
c) realização de encontros para articulação dos conselhos de direitos com demais conselhos das políticas sociais 
para ação comum frente às ações de controle da esfera pública e, principalmente, estabelecimento de ações e 
finalidades comuns entre os Conselhos de Direitos nas três esferas da administração pública; 
d) consolidação do processo de reordenação das instituições que têm a responsabilidade de executar as medidas 
socioeducativas, em meio aberto e em meio fechado, adequando-as às diretrizes legais e aos parâmetros 
pedagógicos e arquitetônicos dispostos pelo SINASE; 
e) aproximação das universidades dos Conselhos de Direitos para a produção de estudos, subsídios e 
instrumentais que possam balizar as ações de acompanhamento e controle dos conselhos sobre as políticas 
públicas; 
f) fortalecimento dos Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente como importantes espaços de 
interlocução dos Conselhos de Direitos nos debates, subsídios e pressão sobre o próprio Estado. 
 
Considerações finais 
Em uma sociedade democrática e plural todos devem assumir sua responsabilidade no debate, acompanhamento 
e controle das políticas públicas, principalmente as relacionadas ao público infanto-juvenil, pela condição deste 
de pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e como prioridade absoluta das ações sociais.  
À sociedade civil cabe pressionar o Estado e este deve conduzir a efetivação com qualidade dos direitos 
garantidos na gramática de direitos quando se trata dos direitos humanos, principalmente daqueles que se 
encontram sob a tutela deste no cumprimento de medidas socioeducativas.  
 
Se em um Estado Democrático de Direito, a garantia das políticas públicas é de responsabilidade do Estado e 
direito do cidadão, isso significa que a universalização e a qualidade das políticas públicas dependem muito da 
capacidade de mobilização da sociedade para as demandas de crianças e adolescentes, de pressão sobre a 
administração pública pela garantia dos programas sociais e do exercício do controle social.  
 
O presente texto permitiu tecer algumas reflexões sobre o tema do controle social sobre as políticas públicas, 
compreendendo-o em sua concepção gramsciana e na dimensão da democracia participativa, no sentido de 
trazer esse debate para a agenda pública, principalmente em uma área tão complexa como a da atenção aos 
direitos humanos dos adolescentes em conflito com a lei. A reflexão, amparada por perspectivas teóricas e dos 
marcos regulatórios sobre o tema, permitiu identificar os conceitos, os mecanismos ou instrumentos políticos e 
judiciais, as dificuldades e perspectivas para o caminho da prática democrática no acompanhamento da garantia, 



da universalização e da qualidade da política de direitos ao adolescente em cumprimento de medidas 
socioeducativas. 
 
Desse modo, será possível aos adolescentes ser reconhecida a gramática de direitos em seu favor, a partir de um 
dos espaços privilegiados para se desencadear o processo de controle social da política, os Conselhos de Direitos 
da Criança e do Adolescente, pelas razões fartamente apresentadas no presente texto. 
Convém, por fim, afirmar que o exercício do controle sobre as políticas públicas de modo algum pode tomar como 
referência a herança de práticas de controle político exercidas pelo Estado em outros tempos da vida brasileira. 
Ao contrário, a perspectiva gramsciana permite compreender e agir no âmago da concepção do Estado 
Democrático de Direito e, por isso mesmo, resultante do equilíbrio entre o direito proclamado e a garantia devida 
na proteção ao adolescente em conflito com a lei, na condição de sujeitos de direitos.  
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