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Resumo 

 

Corrêa, Marcella da Silva; Bastos, Liliana Cabral. A construção 

identitária de quatro conselheiros tutelares atuantes no Estado do Rio 
de Janeiro: uma análise narrativa. Rio de Janeiro, 2012. 119p. 
Dissertação de Mestrado – Departamento de Letras, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro.   

 

Este trabalho examina entrevistas feitas com quatro conselheiros tutelares 

atuantes no Estado do Rio de Janeiro, com vistas a analisar a construção de suas 

identidades a partir das histórias que contam. A temática central das entrevistas é 

a da violência contra crianças e adolescentes com deficiência; sendo assim, este 

trabalho também examina o modo como os conselheiros tutelares lidam com essa 

questão. Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo, que estuda o discurso com 

base em uma perspectiva sócio-interacional da análise da narrativa. Serão 

focalizadas as trajetórias dos conselheiros, antes da entrada ao conselho e também 

após. Este estudo revela que as narrativas são importante instrumento no 

entendimento da construção das identidades e da prática de trabalho dos 

conselheiros. A partir de sua análise percebemos que os conselheiros tutelares 

apresentam similaridades em alguns aspectos relacionados ao engajamento social 

e à dificuldade em tratar com a questão da “deficiência” (no que diz respeito à 

conceituação e à prática de trabalho), e, por outro lado, apresentam também 

diferenças, vinculadas à religiosidade e à dificuldade de aceitação inicial do cargo 

de conselheiro.   

 

Palavras-chave 

 Conselheiro Tutelar; identidade; narrativa; violência; deficiência. 
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Abstract 

 

Corrêa, Marcella da Silva; Bastos, Liliana Cabral (Advisor). The identity 

construction of four public counselors in the State of Rio de Janeiro: 
a narrative analysis. Rio de Janeiro, 2012. 119p. MSc. Dissertation – 
Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro.   

 

This research examines interviews with four public counselors in the State 

of Rio de Janeiro aiming to analise the construction of their identities through the 

histories they narrate. The central topic of the interviews is violence against 

disabled children and adolescents; this research also examines the way public 

counselors deal with this issue. This is a qualitative research that analyses 

discourse through a sociointeractional perspective of the narrative analyses.  The 

focus of this work will be on the counselors’ narratives about their lives before 

and while working as a counselor. This study reveals that narratives are important 

tools to understand how identities are created and also about the counselors’ work. 

The narrative analysis leads me to observe that counselors present similarities in 

social issues and also in defining disability. On the other hand, they show 

differences related to religious aspects and about initial acceptation of the position 

at the public councils.     
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