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RESUMO

O autor do presente trabalho busca investigar se o desenho institucional orgânico do Sistema de Garantias e Defesa da Infância e Juventude, tal 
como proposto pela Constituição Federal de 1988, se incorporou na cultura de direitos hoje percebida pela sociedade. Parte-se da premissa que 
existe uma etapa definível de transformação na visão jurídica e social do papel das crianças e adolescentes, marcada tanto por pressão 
internacional (patrocinada pela Organização das Nações Unidas) e as organizações dos movimentos sociais nacionais entre os anos 1970 e 1980. 
Tal transição se dá na passagem de um direito estabelecido em um Código de Menores considerado repressor e excludente, acompanhado de leis 
esparsas que apresentam um caráter assistencialista predominante no norteamento das políticas públicas para um modelo constitucionalizado 
por demanda popular. Assim, há uma ressignificação dos conceitos como “menor”, “situação irregular” caracterizador da cultura jurídica entre os 
anos 1927 e 1988 para um direito marcado pelo reconhecimento de que na infância e adolescência se encontram indivíduos em condição especial 
de desenvolvimento, onde o foco não é somente no aspecto repressor. O objeto da investigação empreendida, portanto, se mostra pertinente 
com a linha de pesquisa de “Direitos Fundamentais e Novos Direitos”, posto que explora como os direitos fundamentais da infância e juventude 
são estruturados na Constituição Federal de 1988 e as principais produções legislativas que seguem, mantendo o olhar para a reação da 
sociedade às mudanças. As principais questões norteadoras são apresentadas na investigação inicial em perceber se há, de fato, neste desenho 
institucional da rede de proteção dos direitos da infância e juventude, elementos que foram aproveitados do modelo passado e, em caso positivo, 
como foram incorporados, jogando o foco para a compreensão do diálogo entre os diversos atores, públicos e privados, nas garantias dos direitos 
da infância e juventude. A metodologia utilizada para atingir tal fim se pautou em pesquisa bibliográfica teórica com o aporte da pesquisa 
empírica de sujeitos residentes em dezenove bairros do Município do Rio de Janeiro, envolvidos em denúncias enviadas ao programa Disque 100, 
serviço de denúncias de violações aos direitos da infância e juventude do Governo Federal. Nesta pesquisa do tipo descritiva, com a utilização de 
uma abordagem quantitativa, procura descrever as características de uma determinada parcela da população a partir de uma interpretação 
inferencial. Na análise dos dados buscou-se o método estatístico para obter informações descritivas sobre as frequências das denúncias, tipos de 
violações, idade, raça, sexo e bairros envolvidos. Em uma segunda etapa de pesquisa empírica, para subsidiar e ampliar a compreensão do 
conjunto de informações coletadas por intermédio dos dados teóricos estudados durante a revisão da literatura tornou-se necessária a 
construção de um instrumento que pudesse traduzir a compreensão da sociedade quanto à temática pertinente no referencial teórico que versa a 
respeito dos direitos da infância e juventude e a relação da sociedade com estes direitos e as políticas públicas que as acompanham. A pesquisa 
apontou que existe uma adesão ao Disque 100 por parte da sociedade, porém esta ainda não apreendeu o caráter integral da mudança 
estabelecida a partir da Carta Cidadã, focando nas questões repressivas do modelo, o que diminui sua adesão aos aspectos participativos do 
modelo de políticas públicas proposto, e que se reflete em sua relação com o Município, identificado como o maior protagonista da rede de 
proteção.
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