Pequena história do ECA
Os direitos das crianças e a adolescentes também foram de certa forma negados
pelos políticos do Brasil até a década de 1980, que foi um período de mudanças
intensas e a sociedade clamava por mais essa mudança.
“Na

Assembléia

Constituinte

(1987)

organizou-se

um

grupo

de trabalho

comprometido com o tema da criança e do adolescente, cujo resultado
concretizou-se no artigo 227, que introduz conteúdo e enfoque próprios da Doutrina
de Proteção Integral da Organização das Nações Unidas, trazendo os avanços da
normativa internacional para a população infanto-juvenil brasileira. Este artigo
garantia às crianças e adolescentes os direitos fundamentais de sobrevivência,
desenvolvimento pessoal, social, integridade física, psicológica e moral, além de
protegê-los de forma especial, ou seja, através de dispositivos legais diferenciados,
contra negligência, maus tratos, violência, exploração, crueldade e opressão.
Estavam lançadas, portanto, as bases do Estatuto da Criança e do Adolescente.
A promulgação do ECA (Lei 8.069/90) ocorreu em 13 de Julho de 1990,
consolidando uma grande conquista da sociedade brasileira: a produção de um
documento de direitos humanos que contempla o que há de mais avançado na
normativa internacional em respeito aos direitos da população infanto-juvenil. Este
novo documento altera significativamente as possibilidades de uma intervenção
arbitrária do Estado na vida de crianças e jovens. Como exemplo disto pode-se citar
a restrição que o ECA impõe à medida de internação, aplicando-a como último
recurso, restrito aos casos de cometimento de ato infracional.
Desde a promulgação do ECA, um grande esforço para a sua implementação vem
sido feito nos âmbitos governamental e não–governamental. A crescente
participação do terceiro setor nas políticas sociais, fato que ocorre com evidência a
partir de 1990, é particularmente forte na área da infância e da juventude.”
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