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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo, compreender as políticas de atendimento a 
crianças e adolescentes, tendo em vista o contexto de desmonte das políticas públicas 
sociais, através da análise do relatório organizado pelo Fundo das Nações Unidas para a 
Infância-UNICEF, em comemoração do 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Tem-se um diagnóstico da realidade de como vem sendo tratado a gestão de políticas 
públicas voltadas para o atendimento de crianças e adolescentes no Brasil, compreendendo 
o contexto de disseminação de práticas Neoliberais instaurando a contradição, resultando na 
violação de direitos da criança e do adolescente. 
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Abstract: The purpose of this study is to understand the policies for the care of children and 
adolescents, in view of the context of dismantling public social policies, through the analysis 
of the report organized by the United Nations Children's Fund (UNICEF) in celebration of 25 
Years of the Child and Adolescent Statute. It is a diagnosis of the reality of how the 
management of public policies aimed at the care of children and adolescents in Brazil has 
been treated, including the context of dissemination of Neoliberal practices, instituting the 
contradiction, resulting in the violation of the rights of the child and the adolescent . 
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1. Introdução 

 

A gestão social é compreendida enquanto gestão de ações sociais públicas, tendo por 

objetivo atender demandas e necessidades, afim de garantir direitos por ações  do setor 

público ou pela sociedade civil, por meio de políticas, programas, serviços sociais e projetos. 

Esta se consolida e se afirma enquanto ações e intervenções no campo da transformação 

social, visando uma “discussão e possibilidade de gestão democrática, participativa, quer na 

formulação de políticas públicas, quer nas relações de caráter produtivo”. (TENÓRIO,2008, 

p.158) 

 Assim, gestão social se refere a gestão das ações sociais públicas, realizadas por meio 

de instrumentos como as políticas sociais e desenvolvida tanto pelo Estado como por orgãos 

do governo como os munícipios, os estados e pela União, além das instâncias não-

governamentais, “portanto, tudo que é estatal é público; porém, nem tudo o que é público é 

estatal”. (KAUCHAKJE, 2008, p.23) 

A Gestão Social é discutida por diversos autores, bem como, Tenório (1998) que 

entende a gestão social como um processo gerencial, na qual as decisões é partilhada por 

todos que participam da ação, podendo ser  organizações públicas, privadas ou organizações 

não-governamentais, assim, “gestão social é o processo intersubjetivo que preside a ação da 

cidadania tanto na esfera privada quanto na esfera pública”. (TENÓRIO,1998, p.22) 

Já Singer (1999) considera a gestão social como uma ação, que tem por objetivo suprir 

as necessidades da população e seja viabilizada através de políticas sociais e ações não-

governamentais.  

Carvalho (1999) relaciona gestão social à gestão das ações públicas, a partir das 

necessidades e demandas por meio de políticas públicas, tendo o Estado como responsável 

por efetivar as políticas, programas e projetos. 

A partir dos múltiplos teóricos, referênciais e reflexões, a gestão social pode ser 

compreendida pela noção uma de uma dupla dimensão de abordagem: organizacional e 

societária. 

 

[...] gestão social como um conjunto de processos sociais com potencial 
viabilizador do desenvolvimento societário emancipatório e transformador. É 
fundada nos valores, práticas e formação da democracia e da cidadania, em 
vista do enfrentamento às expressões da questão social, da garantia dos 
direitos humanos universais e da afirmação dos interesses e espaços 
públicos como padrões de uma nova civilidade. Construção realizada em 
pactuação democrática, nos âmbitos local, nacional e mundial; entre os 
agentes das esferas da sociedade civil, sociedade política e da economia, 
com efetiva participação dos cidadãos historicamente excluídos dos 
processos de distribuição das riquezas e do poder. (MAIA,2005, p.16) 
 
 



 

Segundo Maia, estes referenciais definem a práxis da gestão social, enquanto 

mediação para a cidadania, que se contrapõe à perspectiva instrumental e mercantil. 

A gestão social vem sendo exposta para designar ações gerenciais com finalidade de 

cunho social, ressaltando a influência dos processos sociais na gestão. 

A gestão social, assume um novo papel diante do contexto Neoliberal no Brasil, o 

terceiro setor se torna um instrumento de atuação da sociedade civil, passando a  assumir 

responsabilidades políticas de cunho Estatal. Este é o grande debate acerca das 

organizações do terceiro setor. 

 

[...] o cenário social contemporâneo, a gestão social assume novas 
dimensões. No contexto da redução das ações reguladoras do Estado e 
encolhimento das funções sociais. Mais ainda, em nome do fortalecimento da 
sociedade civil e do estimulo as iniciativas autônomas, comparece com 
grande força o discurso da solidariedade que no âmbito da crise do Estado 
contemporâneo, ganha contornos de desresponsabilização com as políticas 
sociais e repasse de sua execução para organizações não-governamentais, 
além da privatização de um conjunto de serviços públicos, que passam a ser 
intermediados pelo mercado. (RICHELIES,1998,p.117)  

 
 

Esta é a grande crítica que se referem ao terceiro setor, estas organizações estão 

ocupando um papel na sociedade que deveria ser do Estado, isso não quer dizer que estas 

organizações tem um papel ruim, pelo contrário, a crítica se faz ao não cumprimento do 

desenvolvimento das ações estatais. 

Assim, se faz necessário uma retomada por parte do Estado em assumir sua função e 

garantir e assegurar os direitos que foram socialmente conquistados, para assim, fazer uma 

sociedade mais justa e igualitária, na busca e na defesa dos direitos dos cidadãos e afirmando 

sempre a cidadania, os direitos e a democracia. 

 

 1.1 Estado e Políticas Sociais. 

 

O Brasil, tem na sua gênese as marcas históricas da desigualdade social em toda sua 

trajetória, marcada por interesses de uma minoria dominante.  

Marcado por uma colonização de exploração, o Brasil serviu de acumulação para países 

centrais, com uma economia subordinada e dependente. Diferente dos países centrais, o 

Brasil não teve uma burguesia nacionalista e revolucionaria, pois não se preocuparam em 

defender os interesses gerais da nação e sim os interesses da classe burguesa, não se 

concretizando uma revolução nacional e democrática, “o país transitou da democracia dos 

oligarcas à democracia do grande capital, com clara dissociação entre desenvolvimento 



capitalista e regime político democrático.” (BEHRING; BOSCHETTI; MIOTO; SANTOS, 2009, 

p.31) 

A transição do poder oligárquico-escravista para o capitalismo no Brasil, se dá na última 

década do século XIX, trazendo transformações na sociedade e se caracterizando pelo 

processo de monopolização do capital, pela intervenção do Estado na economia e no livre 

movimento do mercado. 

A “política social no Brasil, país da periferia do mundo capitalista, se constituí com as 

marcas dessa particularidade histórica”, se dá nos ano de 1930, com a criação do Ministério 

do Trabalho e anteriormente em 1923 tem-se a criação das caixas de aposentadorías e 

pensões com a Lei Eloy Chaves. As lutas da classe trabalhadora resultaram nestas primeiras 

iniciativas legislativas, assim a introdução das políticas sociais no Brasil se dá por meio dos 

movimentos sociais e das reividicações. (BEHRING; BOSCHETTI, 2008, p.71) 

 

O fundamental, nesse contexto do final do século XIX e início do século XX, 
é compreender que nosso liberalismo à brasileira não comportava a questão 
dos direitos sociais, que foram incorporados sob pressão dos trabalhadores 
e com fortes dificuldades para sua implementação e garantia efetiva. Essa 
situação começa a se alterar nos anos 1920 e sofrerá mudanças substanciais 
a partir dos anos 1930.” (BEHRING; BOSCHETTI, 2008, p.81) 
 

 
Pode-se dizer, que as políticas sociais no Brasil se deram como uma resposta estratégica 

do Estado afim de amenizar os conflitos e reividicações que se deram na época com os 

movimentos sociais, assim, as politicas soxiais vem como resposta para a defesa e 

manutenção do sistema vigente devido a grande manifestações e revidicações da população.  

O período da ditadura militar no Brasil (1964-1985) foi um momento de expansão das 

políticas sociais, bem como para a saúde, educação privada e previdência.  

 

Para Faleiros (2000), no contexto de perda das liberdades democráticas, de 
censura, prisão e tortura para as vozes dissonantes, o bloco militar-
tecnocrático-empresarial buscou adesão e legitimidade por meio da 
expansão e modernização de políticas sociais.(BEHRING; BOSCHETTI, 
2008, p.92) 
 
 

Com o fim da ditadura militar, o Brasil passa pelo período de democratização. A   

Constituição Federal de 1988, estabelece esse processo que se se tornou um marco para a 

cidadania brasileira que nunca antes foi vista, com conquistas democráticas, estabelecendo 

novas diretrizes para a efetivação das políticas públicas, representando um grande avanço no 

acesso aos direitos. Garantindo e prevendo a consolidação de direitos civis, políticos e sociais, 

tendo a participação da sociedade na formulação e implementação das políticas públicas. 



As políticas públicas vem como resposta as expressões da questão social, se 

baseando na necessidade dos cidadãos, buscando dar subsídios para o bem-estar social, 

visando perpetuar os direitos sociais estabelecidos e garantidos em lei. 

 As políticas sociais no Brasil não foi desenvolvida mediante a um Estado de bem-estar 

social, até porquê o Brasil não teve um Estado de bem-estar social como outros paises. Assim, 

foi construída de forma lenta e com caráter assistencialista, seletista, fragmentada, focalista e 

descentralizada, longe de uma política universal e emancipatória. 

Em 1990, o Estado se contradiz com a ideologia Neoliberal que coloca o Estado a 

favor da economia e mínimo para as questões sociais, com redução dos gastos sociais, 

contenção de recursos, corte de gastos públicos, Estado mínimo, privatização, terceirização 

e etc. Ou seja, há uma tendência do desmonte das políticas sociais que foram conquistados 

em 88 com a Constituição Federal. (SOARES, 2000, p.35).  

 
[...] esse novo modelo de acumulação implica que: os direitos sociais perdem 
identidade e a concepção de cidadania se restringe; aprofunda-se a 
separação do público-privado e a reprodução é inteiramente devolvida para 
este último âmbito; a legislação trabalhista evolui para uma maior 
mercantilização (e, portanto, desproteção) da força de trabalho; a legitimação 
(do estado) se reduz ao assistencialismo. (SOARES, 2000, p.40)  

 
 
Resultando na tranferência de responsabilidades Estatais para o privado e para a 

sociedade civil, preconizando um mercado altamente livre e desigual, com trabalho precário, 

terceirizado, flexibilizado, levando a um grande contingente de exército de reserva, baixos 

salários, subempregos, aumento do trabalho informal, desemprego, aumento da pobreza, 

desmonte das políticas sociais e etc. 

 

 

1.2 Políticas Públicas Voltadas para o Atendimento da Criança e do Adolescente. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal nº 8.069 é um marco na 

normatização de direitos e na proteção integral das crianças e dos adolescentes, não só por 

parte do Estado, mas também por parte da família e da sociedade. Este é um marco na 

proteção da infância e juventude e tem como base a doutrina de proteção integral que se dá 

com a Constituição de 1988. 

 
 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, e à convi8vencia familiar e comunitária, ale, de coloca-
los a salvo de toda forma de negligencia, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão (Constituição Federal de 1988, Art. 227) 
 



 

A preocupação com os intitulados “menores”, se deu no final do século XVIII, com o 

Código de Menores, que era baseado na caridade e filantropia. 

 Diante da repressão que crianças e adolescentes estavam sofrendo, se dá um 

movimento de mobilizações acerca da proteção e defesa, junto a uma preocupação de cunho 

social dos direitos humanos, com os movimentos populares, intelectuais, sindicatos e 

estudantes, o que levou uma resposta junto a Constituição Federal de 1988, com o Art.227, 

que estabelecia novas diretrizes em relação às crianças e aos adolescentes brasileiros.  

Em 1990, com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente e a revogação 

do Código de Menores, “a criança e o adolescente deixam de ser, juridicamente, “menores” 

para serem sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento”. 

(JANUÁRIO, 2007, p.22)  

O Estatuto é resultado de grande mobilização social, uma grande conquista para toda 

a sociedade, mas isto não significa que estas estão sendo efetivadas mesmo estando 

asseguradas pela lei. 

A proteção integral à criança e ao adolescente é dever do Estado, da comunidade e 

da família, garantindo a efetivação dos direitos estabelecidos na Constituição Federal, de 

acordo com o Art.4°, do Estatuto, na qual, preza pelos direitos fundamentais como “[...] 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. Mas será que 

realmente estes direitos estão sendo efetivados e concretizados mesmo como desmonte das 

políticas sociais? 

 

2.Objetivo 

 

 Avaliar como vem sendo efetivado a gestão de políticas públicas sociais voltadas para 

o atendimento de crianças e adolescentes no Brasil, através de uma análise da trajetória dos 

25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA. Compreendendo o contexto de 

disseminação de valores e práticas Neoliberais que instaurou a contradição entre políticas 

públicas e capital e os rebatimentos desta contradição na sociabilidade das crianças e 

adolescentes. 

 

3.Justificativa 

 

A gestão das políticas voltadas para o atendimento de crianças e adolescentes se 

fazem embasadas no que o ECA determina. De acordo com o Art.86 do Estatuto da Criança 

e Adolescente, o atendimento “[...] far-se-à através de um conjunto articulado de ações 



governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios”, sendo assim, 

compete a todas as instâncias governamentais de forma integrada e articulada. 

Para compreender como estas políticas estão sendo geridas, basta compreender se 

as políticas de proteção estão sendo efetivas e concretizadas depois de 27 anos da criação 

do ECA, na qual, reconhece legislativamente a criança e o adolescentes como cidadãos de 

direitos. Assim, nada melhor que analisar dados da realidade de crianças e adolescentes no 

Brasil, para isso é preciso compreender estes dados considerando o contexto social brasileiro 

e a realidade de cada indivíduo. 

Assim, se faz necessário pesquisar, analisar e investigar sobre o tema, para 

compreender como a gestão destas politicas vem sendo geridas e concretizadas no Brasil, já 

que, o desmonte das políticas se fazem tão presente no contexto societário atual. A efetivação 

destas politicas significam que o Estado está garantindo e concretizando direitos socialmente 

conquistados, caso contrário, os direitos estão sendo violados, repercutindo na camada mais 

vulnerável da sociedade. Se faz necessário estudar estas políticas e a forma que estão sendo 

feitas para cobrar do setor público a concretização das mesmas. 

Os resultados obtidos através desta pesquisa serão relevantes para compreender se 

os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana como: saúde, alimentação, educação, 

esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar 

e comunitária estão se concretizando, revelando a realidade e a efetividade destas políticas, 

afim de assegurar que os direitos sejam materializados e efetivados 

 

4.Método 

 

O  método que se propõe neste estudo está constituida pela pesquisa bibliográfica, a 

fim de proporcionar uma base metodológica teórica, através do contexto histórico para 

compreender a trajetória das politicas socias, da gestão social e do estatuto da criança e do 

adolescente e pela análise documental dos dados obtidos do relatório produzido pelo Fundo 

das Nações Unidas para a Infância-UNICEF, em comemoração aos 25 anos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Resultando numa apreensão dos resultados como fonte de 

discussão e problematização do objeto de estudo pesquisado. 

 

5.Resultados obtidos 

 

Em 2015, foi comemorado os 25 anos da criação e legitimação do Estatuto da criança 

e do adolescente, refletindo a importância que foi a criação de tal.  

 



[...] é justo comemorar os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Porém, a celebração apenas será completa se esse progresso alcançar todas 
as crianças e todos os adolescentes, sem exceção. A presente análise mostra 
que, mesmo com uma trajetória de excepcionais avanços, muitos meninos e 
meninas estão sendo deixados para trás. (UNICEF, 2015, p.5) 

 

Segundo o relatório realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância-UNICEF, 

em comemoração aos 25 anos do ECA, estabelece os avanços e as mudanças ainda 

necessárias para a efetivação do direito à vida, educação, à saúde, à alimentação, ao esporte, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária. 

 Os avanços significam uma política que está sendo efetivada e concretizada junto a 

um compromisso das instâncias governamentais e dos órgãos gestores.  

 A queda da mortalidade infantil foi um dos grandes resultados do Estatuto, onde o 

Brasil se destacou na redução da mortalidade infantil. Este dado é resultado de políticas 

integradas como a saúde que contribuiu para o acesso, além da melhoria do saneamento 

básico ao longo destes anos.  

A educação teve um grande avanço durantes estes anos. Esta é um direito garantido 

na Constituição Federal de 1988. O resultado positivo se deu a aprovação de emendas que 

estabelece a obrigatoriedade do ensino para a idade dos 4 anos aos 17 anos. “De 1990 a 

2013, o percentual de crianças com idade escolar obrigatória fora da escola caiu 64%, pas-

sando de 19,6% para 7%”, estes dados revelam o desenvolvimento da educação na vida das 

crianças e adolescentes brasileiros. No entanto, ainda hoje estes 7% significam 3 milhões de 

crianças e adolescentes fora da escola, sendo elas “pobres, negras, indígenas e quilombolas”, 

ou seja, mesmo com avanços estes dados ainda revelam a exclusão por raça, etnia e classe 

económica. (UNICEF, 2015, p.16) 

O trabalho infantil também teve grande progresso na redução da exploração do 

trabalho infantil no Brasil, teve uma queda de 76% na taxa comparada antes do Estatuto, mas 

“ainda 1,3 milhão de crianças e adolescentes têm seus direitos violados” e trabalham ainda 

hoje no Brasil de forma irregular e exploratória. (UNICEF, 2015, p.22) 

Os homicídios de criança e adolescentes foi o único fator avaliado pelo relatório da 

UNICEF que foi negativo na questão do avanço n estes 25 anos de Estatuto. Os homícidios 

dobraram entre crianças e adolescentes no Brasil, refletindo a violação ao direito à vida, “no 

Brasil, entre 2008 e 2011, o número de pessoas assassinadas foi maior do que nos 12 maiores 

conflitos armados ocorridos no mundo de 2004 a 2007”, sendo eles em sua maioria negros, 

pobres e que vivem em periferias. (UNICEF, 2015, p.32) 

 

A taxa de homicídio entre adolescentes negros é quase quatro vezes maior 
do que aquela entre os brancos 36,9 a cada 100 mil habitantes, contra 9,6 



entre os brancos. O fato de ser homem multiplica o risco de ser vítima de 
homicídio em quase 12 vezes. O fenômeno dos homicídios de adolescentes 
tem múltiplas causas. Entre elas, estão aspectos ligados à raça, ao gênero e 
à classe social dos adolescentes. Os assassinatos de meninos negros, 
pobres e de periferias que ocorrem diariamente no País não geram a mesma 
comoção provocada pelas mortes de meninos brancos. As mortes dos 
adolescentes negros são muitas vezes justificadas, de forma equivocada, 
pelos conflitos entre facções rivais e pelo tráfico de drogas. (UNICEF, 2015, 
p.33) 

 

Estes dados ecoa como as crianças e adolescentes brasileiros ainda estão sendo 

negligenciados, ainda mais quando estes forem negros, pobres e de periferias, refletindo 

como o Brasil é um pais preconceituoso e desigual não só economicamente mas separa as 

pessoas por cor, gênero e classes sociais. Estes valores preconceituosos, patriarcal e 

desiguais refletem na sociedade em geral, mas mais ainda em quem estão mais vulneráveis 

a ter direitos violados como as crianças e adolescentes. Ou seja, os direitos não são iguais 

para todas as crianças e adolescentes no Brasil. 

 

6.Considerações Finais 

 

Após, 27 anos da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que pode-se 

dizer é que este proporcionou ver a criança e o adolescente como agentes de suas histórias, 

de cidadãos com direitos na garantia da proteção e direitos, mas mesmo com os avanços 

alcançados, os avanços não atingiram todas as crianças e todos os adolescentes da mesma 

forma, devido a grande desigualdade social que se tem no Brasil, nao só econômicamente 

mas também a desigualdade racial e de gênero, pois a grande parte dos grupos que têm seus 

direitos violados nos dados analisados são em maior parte negros, comprovando que crianças 

e adolescentes mais vulneráveis são aqueles que são os mais excluídos dos direitos e da 

sociedade.  

 

Essas desigualdades geram barreiras para a garantia dos direitos de crianças 
e adolescentes. Para superá-las, é necessário, sobretudo, adotar políticas 
públicas capazes de combater as desigualdades geográficas, sociais e 
étnicas do País e de celebrar a riqueza de sua diversidade. (UNICEP, 2015, 
p.5) 

 

É preciso a implementação das políticas sociais, afim de garantir o que está previsto 

legalmente, colocando o Estado como responsável de criar estratégias para a efetivação dos 

direitos mesmo inserido em um contexto de política Neoliberal em que coloca o Estado como 

ineficiente, assim, se utiliza da pobreza como forma de criminalizar e culpar as pessoas que 

estão á margem da desigualdade social. 



A luta e a reividicação na busca da garantia e efetivação dos direitos socialmente 

conquistados por meio da luta e dos movimentos sociais, se faz preciso cada vez mais para 

um pais mais justo e mais igualitário.  
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