
OPINIÃO 

CAPACITAÇÃO PRESENCIAL 
JÁ É POSSÍVEL FAZER? 
 
Vamos direto ao assunto. Dia 10 de janeiro de 2020 mais de 33 mil cidadãos foram 
empossados Conselheiros Tutelares nos mais de cinco mil e quinhentos municípios 
espalhados pelos quatro cantos do Brasil. A maioria destes nunca havia exercido 
a função para qual foram empossados. Em 26 de fevereiro do mesmo ano teve 
início a pandemia da Covid-19 no Brasil e milhares de Conselheiros Tutelares 
deram início ao exercício do mandato sem Capacitação para o trabalho. 
 
Pois bem, este é o cenário. Pessoas dispostas a fazerem a diferença, porém, sem 
conhecimento mínimo da legislação, especialmente das características do órgão 
Conselho Tutelar e suas atribuições e tendo cancelada qualquer chance de 
capacitação para o trabalho. 
 
Fazer a defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes exige mais que 
boa vontade e disposição. A defesa eficaz exige CONHECIMENTO! 
  
Mais de um ano após o início da pandemia, continuamos vendo Conselheiros 
Tutelares se esforçando na busca de conhecimento através de lives e em grupos 
de discussão no whatsapp. Louvável iniciativa. 
 
Porém, não há garantia de que as informações obtidas em grupos de WhatsApp 
estejam corretas. Também a impossibilidade de aprofundar os conteúdos 
disponibilizados em lives e a consequente descontinuidade do processo ensino-
aprendizagem, faz com que Conselheiros Tutelares em todo Brasil cometam 
erros. 
 

Errar na defesa dos direitos humanos de criança e adolescentes é 
violar novos direitos, adiar a interrupção da violação e o 
ressarcimento do direito violado, e por fim, abrir portas para um 
possível processo administrativo. 

 
Já sabemos lidar com as limitações impostas pela pandemia. 
Já sabemos quais as medidas nos protegem da infecção pelo Coronavírus. 
 
É preciso capacitar Conselheiros Tutelares e demais integrantes da rede de 
atendimento, para avançar na garantia dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes. 
 
Sim. Já é possível fazer capacitações presenciais! 
 
REPITO: A defesa eficaz exige CONHECIMENTO, e este é adquirido dentro de um 
processo pedagógico que contemple, especialmente, a legalidade, conteúdo 
relevante e a humanização do atendimento. 
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