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REPERCUSSÕES DAS POLÍTICAS SOCIAIS NA ÁREA DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE NA METADE SUL DO RIO GRANDE DO SUL. Darlene Joanol Garcia, 

Helenara Fagundes, Helenara Fagundes (orient.) (UCPEL). 

A questão da criança e da adolescência no Brasil deixou de ser uma questão tratada exclusivamente no âmbito 
privado, familiar, escolar ou de vizinhança à medida que a mobilização da sociedade e a ação do Estado tornaram-na 

objeto de discussões e de intervenção públicas. No Brasil, mesmo com as conquistas da Constituição de 1988, 

historicamente a assistência social, foi marcada pela apropriação predatória e clientelista das elites políticas, 

cronificando a ineficácia e o descrédito quanto aos resultados na execução das políticas sociais. Considerando estas 

questões, a pesquisa sobre as repercussões das políticas sociais na área da criança e do adolescente na metade sul do 

Rio grande do Sul, tem como objetivo identificar e caracterizar as políticas sociais na área da infância e adolescência, 

em específico a política de assistência nos municípios que estão identificados como metade sul do Rio Grande do 

Sul. Procurando identificar às concepções ético-políticas sobre a política de assistência social na área da infância e da 

adolescência, caracterizar os sistemas municipais de atendimento, identificando estabilidade/debilidade institucional 

e produzir conhecimentos que subsidiem as decisões quanto à proteção social. Justifica-se este projeto em face de 

implementação do Mestrado em Políticas Sociais da Universidade Católica de Pelotas e da necessidade da inserção 
desta universidade nesta região de forma propositiva. A pesquisa se realizará junto aos 22 Municípios que compõe a 

região sul e trata-se de um estudo transversal de caráter quanti-qualitativo. Os sujeitos da pesquisa serão os gestores 

da política de assistência social, os conselhos de direitos e tutelares e entidades prestadoras de atendimento. Estamos 

na fase de aprofundamento do referencial teórico, e realizando as entrevistas nos municípios, por isso não temos 

ainda análise dos dados para apresentar. 
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