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RESUMO

A privação dos direitos de crianças e adolescentes no nosso país é algo histórico, porém, com a promulgação do Estatuto da Criança e 
Adolescente (Lei, 8069/90), o qual compõe a Doutrina da Proteção Integral, esses sujeitos passaram a ser considerados cidadãos de direitos. 
Tendo em vista o exposto, e considerando o momento atual de resistência pela garantia dos direitos da população brasileira, inclusive da classe 
infanto-juvenil desenvolvemos um estudo com objetivo de analisar quais e como são desenvolvidas as ações da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos / Divisão de Criança e do Adolescente da Prefeitura Cidade do Recife - PE (SDHSC/GCA- PCR-PE), a fim de compreender 
se tais ações atendem aos princípios de proteção integral contidos no ECA. A pesquisa de cunho qualitativo se deu em três etapas fundamentais: a 
aproximação ao objeto, através do embasamento teórico, realização de sínteses e fichamentos da bibliografia consultada, em seguida a imersão 
ao campo de pesquisa, realizando entrevistas semi estruturadas com os sujeitos que compõe e desenvolvem as ações na Gerência da Criança e do 
Adolescente – PCR – PE, as análises dos dados foram realizadas a luz da teoria crítica. A análise temática do material coletado foi realizada com 
base na análise de conteúdo. Os dados de campo nos permitiram perceber que as ações desenvolvidas pela SDHSC/GCA são pautadas no princípio 
da prevenção, ou seja, todas as iniciativas e ações, a partir dos programas executados, a exemplo do Programa Direitos Humanos nos Bairros, 
aliados as parcerias em Rede (secretarias e sociedade civil), estão objetivadas no sentido de prevenir a violação dos direitos da criança e do 
adolescente no município do Recife. No entanto, embora havendo uma grande mobilização por parte dos profissionais da GCA-PCR-PE em tornar 
efetiva as determinações do ECA Art. 1° em que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, as dificuldades impostas pela 
conjuntura sócio-política e socioeconômica a qual estão inseridos, na prática, não atende a este princípio, ainda há muitas crianças e adolescentes 
no município do Recife sofrendo negligência da família, da sociedade e do Estado. A despeito dos esforços daqueles que trabalham em prol dos 
direitos desses sujeitos, a lógica neoliberal, na qual se está inserido, não permite que a implemetação das políticas sejam realizadas na direção da 
proteção integral. As ações atendem uma superficialidade da questão social e, dessa forma, não conseguem o avanço esperado. Porém, este 
estudo permitiu perceber que as ações desenvolvidas pela GCA-PCR-PE são de singular relevância para a área da infância, por fortalecerem os 
direitos e a disseminação de informações em prol da afirmação dos princípios da doutrina da proteção integral. Tais ações demarcam um 
caminho fértil a ser explorado pelo poder público de modo mais amplo, integrado e intersetorial reforçando que estas extrapolem a pontualidade 
e residualidade da sistemática das ações. Para tanto, necessita-se de um Estado mais comprometido com a infância, tendo como prioridade as 
causas sociais, investindo mais em políticas públicas que de fato possa atender aos princípios garantidos em lei a esse segmento da população.
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