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A REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES: finalidades e possibilidades 

 

Camila Nunes de Oliveira1 
 
 

RESUMO 
 
O presente texto aborda sobre a importância de um trabalho 
em rede na busca da proteção dos direitos infanto-juvenis. A 
articulação entre os diferentes atores sociais do Sistema de 
Garantia de Direitos coloca-se como primordial para a 
promoção, proteção e o controle social referente às violações 
de direitos a crianças e adolescentes. Sejam as violações em 
escolas, sistema judiciário, setor de saúde, assistência social e 
a família, o trabalho em rede se coloca como uma alternativa 
para o enfrentamento e cessamento dessas violações.  
 
Palavras-chave: Rede. Rede de proteção. Criança e 
adolescente. 
 
ABSTRACT 
 
This paper is about the importance of networking in the pursuit 
of protection of children's rights. The articulation between the 
different social actors of the Rights Assurance System positions 
itself as central to the promotion, protection and social control 
relating to rights violations of children and adolescents. Are 
violations in schools, judiciary, health sector, social welfare and 
the family, networking arises as an alternative to face and 
cessing these violations. 
 
Kewyords: Network. Safety net. Children and adolescents. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um fenômeno recente, cada vez mais comumente observado, é a existência de 

redes. Tal estrutura envolve diferentes atores, organizações, vinculados entre si, a partir do 

estabelecimento e manutenção de objetivos comuns; e de uma dinâmica gerencial 

compatível e adequada. As transformações no papel do Estado e em suas relações com a 

sociedade impõem novos modelos de gestão que comportem a interação de estruturas 

descentralizadas e modalidades inovadoras de parcerias entre entes estatais e diferentes 

organizações.  

No que concerne à rede direcionada ao público infanto-juvenil, a rede está 

prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, constituindo uma estratégia 

indispensável na arquitetura do conceito de Proteção Integral. Contudo, há dificuldades para 

sua efetivação, como: a fragmentação e setorização das necessidades recortando‑as em 

problemas sociais “particulares”; a precarização dos serviços sociais; a falta de recursos 

humanos, materiais, financeiros; mas também a falta de motivação política e 

comprometimento dos atores sociais envolvidos no Sistema de Garantia de Direitos.  

Não obstante, as redes têm sido vistas como a alternativa adequada para administrar 

políticas e projetos onde os recursos são escassos, os problemas são complexos, existem 

múltiplos atores envolvidos, interagem agentes públicos e privados, centrais e locais, com 

uma crescente demanda por benefícios e por participação cidadã. (TEIXEIRA, 2007) 

 

2. O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS 

A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente ocorreu em 1990, com 

suas disposições inscritas na Lei nº 8.069, em 13 de julho daquele ano. O Estatuto, em 

consonância com as legislações internacionais2, inova ao afirmar que crianças e 

adolescentes são sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento, cuja 

proteção deve ser de absoluta prioridade da família, da sociedade e do Estado. Em 

complementaridade aos artigos 2273 e 2284, da Constituição Federal de 1988, impregna 

normas gerais de proteção integral da criança e do adolescente. 

                                                           
2 Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); Declaração sobre os Direitos da Criança 
(1959); Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989). 
3 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão 
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Após a promulgação da Constituição, as organizações da sociedade civil que 
participaram do processo constituinte influenciando a área da criança e do 
adolescente se articularam com setores progressistas da Magistratura, do Ministério 
Público e do poder Executivo, defensores da doutrina de Proteção Integral, para 
elaborar e articular aprovação da Lei Complementar aos Artigos 227 e 228 da 
Constituição, que viria a ser chamada de Estatuto da Criança e do Adolescente – 
ECA (Lei n°8.069/90). (TORRES, SOUZA FILHO & MORGADO, 2006, p. 107) 
 

A aprovação do Estatuto representou um avanço em relação ao Código de 

Menores que, calcado na Doutrina da Situação Irregular, considerava crianças e 

adolescentes, os menores, como objeto de medidas judiciais quando encontrados em 

situação irregular, isto é, privados de condições essenciais à sua subsistência, saúde e 

instrução obrigatória, vítimas de maus-tratos, em perigo moral, com desvio de conduta e 

autores de ato infracional (TORRES, SOUZA FILHO & MORGADO, 2006). Assim, com a 

Doutrina da Proteção Integral, crianças e adolescentes, passam a ser sujeitos de direitos5 e 

com necessidades específicas inerentes a sua condição de pessoas em desenvolvimento, 

sem prejuízo da proteção integral, assegurando-se lhes todas as oportunidades e 

facilidades, para seu desenvolvimento físico, mental, cultural, espiritual e social, sem 

qualquer descriminação; devendo gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, competindo à família, à sociedade em geral e ao Estado, garanti-los. (Art. 

3°, 4° - ECA, 2009) 

A regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos às crianças e 

adolescentes por meio do ECA, estabeleceu uma nova concepção, organização e gestão 

das políticas de atenção a este segmento etário da sociedade, dando origem a um Sistema 

de Garantia de Direitos. Segundo o Sistema Nacional De Atendimento Socioeducativo-

SINASE (2006), 

Ao enumerar direitos, estabelecer princípios e diretrizes da política de atendimento, 
definir competências e atribuições gerais e dispor sobre os procedimentos judiciais 
que envolvem crianças e adolescentes, a Constituição Federal e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente instalaram um sistema de “proteção geral de direitos” de 
crianças e adolescentes cujo intuito é a efetiva implementação da Doutrina da 
Proteção Integral, denominado Sistema de Garantia de Direitos (SGD). Nele 
incluem-se princípios e normas que regem a política de atenção a crianças e 
adolescentes, cujas ações são promovidas pelo Poder Público em suas 03 esferas 
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), pelos 03 Poderes (Executivo, 
Legislativo e Judiciário) e pela sociedade civil, sob três eixos: Promoção, Defesa e 
Controle Social. (BRASIL, 2006, p.22) 
 

                                                                                                                                                                                     
4 São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação 

especial.  
5 A palavra “sujeito” traduz a concepção da criança e do adolescente como indivíduos autônomos e 

íntegros dotados de personalidade e vontade próprias que, na sua relação com o adulto, não podem 
ser tratados como seres passivos, subalternos ou meros “objetos”, devendo participar das decisões 
que lhes dizem respeito, sendo ouvidos e considerados em conformidade com suas capacidades e 
grau de desenvolvimento. Já o fato de terem direitos significa que são beneficiários de obrigações por 
parte de terceiros: a família, a sociedade e o Estado. (BRASIL, 2006, p. 25) 
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Segundo Aquino (2004), do ponto de vista da concepção o Sistema de Garantia 

de Direitos destaca-se pelo caráter abrangente, já que incorpora tanto os direitos universais 

de crianças e adolescentes, quanto a proteção especial a que fazem jus aqueles que foram 

ameaçados ou violados em seus direitos. Da perspectiva organizacional, o Sistema ancora-

se na integração interdependente de um conjunto de atores, instrumentos e espaços 

institucionais (formais e informais) que contam com seus papéis e atribuições definidos no 

ECA. E em relação à gestão, o Sistema funda-se nos princípios da descentralização político-

administrativa e da participação social na execução das ações governamentais e não 

governamentais de atenção à população infanto-juvenil. 

Aquino (2004) afirma que a expressão “Sistema de Garantia de Direitos” denota 

a impossibilidade “de se considerar isoladamente a atuação de quaisquer dos componentes 

do conjunto, já que seus papéis e atribuições estão entrelaçados e apenas ganham 

efetividade se conduzidos de maneira integrada” (AQUINO, 2004, p. 328). Assim, de acordo 

com a Resolução n° 1136, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA) de 2006, o Sistema, 

articular-se-á com todos os sistemas nacionais de operacionalização de políticas 
públicas, especialmente nas áreas da saúde, educação, assistência social, trabalho, 
segurança pública, planejamento, orçamentária, relações exteriores e promoção da 
igualdade e valorização da diversidade. (Art.1, § 1º, CONANDA, 2006) 

 
Portanto, o Sistema é um conjunto articulado de pessoas e instituições que 

atuam para efetivar os direitos do segmento infanto–juvenil. O Sistema está pautado em três 

eixos estratégicos: promoção dos direitos, defesa dos direitos e controle social. 

A Promoção dos direitos concerne na deliberação e formulação de políticas 

públicas voltada para a garantia dos direitos da criança e do adolescente, priorizando e 

qualificando como direito o atendimento das necessidades básicas da criança e do 

adolescente, através das demais políticas públicas. Este eixo refere-se ao artigo 86 do ECA 

- a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Segundo a Resolução 

113/06 do CONANDA, 

essa política especializada de promoção da efetivação dos direitos humanos de 
crianças e adolescentes desenvolve-se, estrategicamente, de maneira transversal e 
intersetorial, articulando todas as políticas públicas (infra-estruturantes, 
institucionais, econômicas e sociais) e integrando suas ações, em favor da garantia 
integral dos direitos de crianças e adolescentes. (Art. 14, § 1º, CONANDA, 2006) 
 

A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente 

operacionaliza-se através de três tipos de programas, serviços e ações públicas: 

                                                           
6 Dispõe sobre os parâmetros para a institucionalização e fortalecimento do Sistema de Garantia de 
Direitos. 
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 Serviços e programas das políticas públicas, especialmente das políticas 

sociais, afetos aos fins da política de atendimento dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes; 

 Serviços e programas de execução de medidas de proteção de direitos 

humanos; 

 Serviços e programas de execução de medidas socioeducativas e 

assemelhadas. 

O eixo da defesa dos direitos se refere à responsabilização do Estado, da 

sociedade e da família pelo não atendimento, atendimento irregular ou violação dos direitos 

individuais ou coletivos das crianças e dos adolescentes. Ele assegura a exigibilidade dos 

direitos (GARCÍA, 1999). Tal eixo prevê a garantia do acesso à justiça deste segmento, 

recursos às instâncias públicas e mecanismos de proteção legal; garantia da impositividade 

e da exigibilidade de direitos. Desse modo, órgãos públicos judiciais; Ministério Público, 

especialmente as promotorias de justiça, as procuradorias gerais de justiça; defensorias 

públicas; Advocacia Geral da União e as procuradorias gerais dos estados; polícias; 

conselhos tutelares; ouvidorias e entidades de defesa de direitos humanos incumbidas de 

prestar proteção jurídico-social são os principais atores encarregados da defesa dos direitos 

humanos de crianças e adolescentes. 

Já o controle social é o controle das ações públicas de promoção e defesa dos 

direitos humanos da criança e do adolescente, que se farão através das instâncias públicas 

colegiadas próprias, onde se assegure a paridade da participação de órgãos 

governamentais e de entidades sociais (Art.21, CONANDA, 2006), tais como: 

1. Conselhos dos direitos de crianças e adolescentes; 

2. Conselhos setoriais de formulação e controle de políticas públicas; 

3. Os órgãos e os poderes de controle interno e externo definidos nos artigos 70 

a 75 da Constituição Federal. 

Em síntese, de acordo com García (1999), o Sistema nos traz a ideia de 

funcionamento articulado. O atendimento nos fala de condições socioeconômicas e políticas 

novas, com capacidade de atendimento universal (promoção). As garantias nos remetem 

aos instrumentos para proteger, assegurar e fazer cumprir os direitos (defesa) e tudo 

dependerá da capacidade da sociedade em organizar-se, fiscalizar, monitorar e subsidiar 

(controle social). Portanto, a efetividade do Sistema de Garantia de Direitos resulta da 

interação entre atores, instrumentos e espaços institucionais em cada uma das três frentes, 

bem como da complementaridade e do reforço mútuo entre essas frentes (AQUINO, 2004). 

Assim, Costa (2009) sustenta que o Sistema de Garantia é a “chave interpretativa” do ECA. 
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 Para analisar a praticidade do Sistema e ver se está dando certo, é preciso atentar 

sobre a sua operacionalização: a rede. Segundo Aquino (2004), a noção de rede permite 

traduzir com mais propriedade a trama de conexões interorganizacionais em que se baseia 

o Sistema, pois compreende o complexo de relações acionadas, em diferentes momentos, 

pelos agentes de cada organização para garantir esses direitos. As redes de proteção são, 

portanto, o aspecto dinâmico do Sistema, conformado a partir das conexões entre atores 

que compartilham um sentido de ação. Desse modo, 

quando se fala em “Sistema de Garantia de Direitos”, melhor se tem em mente a 
compreensão teórica, abstrata e estática do conjunto de serviços de atendimento 
previstos idealmente em lei, enquanto a expressão “Rede de Proteção” expressa 
esse mesmo sistema concretizando-se dinamicamente, na prática, por meio de um 
conjunto de organizações interconectadas no momento da prestação desses 
serviços. (BRANCHER, 2000, p.131) 
 

3. CONCEITO DE REDE E REDE DE POLÍTICA SOCIAL 

A palavra rede vem do latim retis e significa “entrelaçamento de fios”. A partir da 

noção de entrelaçamento, malha e estrutura reticulada, a palavra rede ganhou novos 

significados ao longo do tempo, passando a ser empregada em diferentes situações 

(MEIRELLES & SILVA, 2007). Assim, Teixeira (2007) aponta que, o termo “rede” tem sido 

utilizado na psicologia social, “para definir o universo relacional de um indivíduo, ou seja, o 

conjunto de relações e estruturas de apoio socioafetivo de cada um” 7; na sociologia que 

estuda “as redes de movimentos sociais que integram atores diversos, articulando o local, o 

global, o particular e o universal” 8; na administração de empresas que define rede “como a 

combinação de pessoas, tecnologia e conhecimento que substitui a corporação 

hierarquizada do modelo fordista, baseado em trabalho, capital e gerenciamento” 9 e na 

gestão intergovernamental que vê a rede “ou como um tópico oriundo da junção de política e 

administração ou como modelo de gestão de políticas públicas ou, ainda, como um novo 

modelo de governança que envolve os níveis local e global” 10. 

Além de o termo rede ser abordado em diversos campos, ele não tem um 

conceito único. Há vários conceitos sobre rede, que se divide em diferentes tipos, 

dependendo de sua natureza e objetivos: redes sociais, redes de políticas, redes de 

causalidades, redes semânticas e linguísticas, redes informacionais, virtuais, entre outras. 

Teixeira (2007) aponta que, não há concordância entre os estudiosos em relação “ao poder 

teórico” do conceito de redes, visto que, 

                                                           
7 (TEIXEIRA, 2007, p.15) 
 
8 (TEIXEIRA, 2007, p.15) 
9 (TEIXEIRA, 2007, p.15)  
10 (TEIXEIRA, 2007, p.16) 
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alguns o utilizam como metáfora para demonstrar que as políticas públicas envolvem 
multiplicidade de atores diversos; outros o veem como uma ferramenta analítica 
valiosa para o estudo das relações entre atores e poder público; outros, ainda, 
consideram-no um método de análise da estrutura social. (TEIXEIRA, 2007, p. 16) 
 

Mas há uma ideia comum em todas as disciplinas que trabalham com as redes 

de políticas, que redes são: 

um conjunto de relações relativamente estáveis, de natureza não hierárquica e 
independente, que vinculam uma variedade de atores que compartilham interesses 
comuns em relação a uma política e que trocam entre si recursos para perseguir 
esses interesses comuns, admitindo que a cooperação é a melhor maneira de 
alcançar as metas comuns. (BÖRZEL apud TEIXEIRA, 2007, p. 16) 
 

Schlithler (apud CASTRO, 2007) destaca que uma característica importante das 

redes é que elas rompem com o isolamento das pessoas e das organizações, evitam a 

duplicação de ações e viabilizam a realização de atividades integradas, porque atuam de 

maneira sistêmica e sinérgica. E aponta que, 

O processo das redes pode ser avaliado por meio da análise da concretização dos 
seus princípios norteadores: horizontalidade, diversidade, autonomia, processo 
decisório democrático-participativo, participação ativa de todos os integrantes, 
intercomunicação ampla e transparente. (SCHLITLER apud CASTRO, 2007, p.34) 
 

Esse processo não é fácil, Faleiros (2001) afirma que a rede é “uma articulação 

de atores em torno [...] de uma questão disputada, de uma questão ao mesmo tempo 

política, social, profundamente complexa e processualmente dialética”. (FALEIROS, 2001, p. 

131) 

Teixeira (2007), ao analisar a formação e gestão de redes, destaca a rede de 

políticas sociais, que surge na descentralização e na democratização das sociedades latino-

americanas nas últimas décadas. A autora afirma que, a complexidade dos problemas 

sociais, a diversidade de atores de interesses conflitantes, a mobilização da sociedade civil 

para cobrar uma atenção diferenciada que respeite as diferenças sociais, são fatores, que 

impulsionaram o florescimento das redes de políticas sociais. 

A democracia gera condições de adensamento do tecido social, com o surgimento 
de múltiplas formas de organização de sujeitos políticos que cobram um papel de 
atores na cena política. A emergência de novos atores, organizados em torno de 
demandas sociais insatisfeitas, tornou ainda mais dinâmico o campo das políticas 
sociais. Por outro lado, as redes nesse campo são fruto da incapacidade dos atores, 
governamentais ou não governamentais, para controlar não apenas o processo de 
formação e implementação de políticas públicas, mas também os recursos 
necessários para atender às demandas sociais. (TEIXEIRA, 2007, p. 32) 
 

Teixeira (2007) assinala que, as redes de políticas são uma tentativa de criar 

novas formas de coordenação capazes de atender às necessidades e características do 

contexto atual em que o poder se apresenta como plural e diversificado, constituindo um 

instrumento fundamental para a gerência das políticas sociais em contextos democráticos, 

permitindo a construção de novas formas de coletivização, socialização, organização 

solidários e coordenação social. Mas ressalta que, 
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[...] não se pode também imaginá-las ingenuamente como solução para todos os 
problemas no campo das políticas sociais [...] é necessário levar em conta as 
limitações das redes de políticas no cumprimento de certas funções públicas de 
caráter nitidamente estatal, como, por exemplo, a garantia dos direitos sociais e a 
regulação. [...] a existência de estruturas policêntricas não pode escamotear a 
desigualdade ainda persistente na distribuição do poder, nem as dificuldades 
inerentes à gestão pública numa estrutura reticular em sociedades caracterizadas 
por processos de fragmentação e exclusão social que impedem a geração de 
consensos e ameaçam as condições de governabilidade. (TEIXEIRA, 2007, p.35) 
 

Tal análise dá subsídios para pensar a rede de proteção a crianças e 

adolescentes, no momento em que ela denota um novo arranjo do papel do Poder Público 

governamental e da sociedade civil organizada em torno de um interesse coletivo, que tem 

seus limites dentro de um sistema desigual e de fragilização das políticas públicas. O termo 

rede sugere a ideia de articulação, conexão, vínculos, ações complementares, relações 

horizontais entre parceiros, interdependência de serviços para garantir a integralidade da 

atenção a segmentos, que se encontra em situação de risco social e pessoal, como crianças 

e adolescentes vitimas de violência. 

 

4. REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

Como indicado, a rede, em seu sentido mais amplo, está prevista pelo ECA, 

constituindo uma estratégia indispensável na arquitetura do conceito de Proteção Integral. 

Segundo Bonassa (2005) a constituição de uma rede de proteção integral é um processo 

lento, participativo, democrático, negociado e não impositivo A constituição da rede se dá 

como elaboração coletiva e adesão consciente a um projeto de ação em comum. É uma 

organização horizontal, isto é, prevê uma ausência de hierarquia entre colaboradores, livre 

trânsito de informações, compartilhamento de poder e as ações são executadas por 

convicção, não por obrigação. São definidos mecanismos de tomada de decisão e formação 

de consensos. Também são elaboradas regras, de forma participativa, que deverão ser 

respeitadas por todos. 

De acordo com Oliveira et al (2006), 

a concepção de rede permite que novos parceiros se agreguem, ampliando o 
espectro inicial de instituições e, portanto, de alternativas de intervenção. Por isso, 
ampliar parceiros, envolver instituições governamentais e não-governamentais e a 
comunidade são diretrizes que norteiam a rede de proteção. Como partícipe de uma 
rede, cada um tem o seu papel. Isso implica em mudanças de postura e prática de 
não envolvimento e de passar o problema adiante, tanto nos serviços como na 
própria comunidade. (OLIVEIRA et al, 2006, p 144) 
 

Assim, a rede tem uma concepção de trabalho que dá ênfase à integralidade e 

intersetorialidade, envolvendo todas as instituições que desenvolvem atividades com 
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crianças e adolescentes e suas famílias, destacando-se as escolas, creches, unidades de 

saúde, hospitais, dentre outros. 

Motti e Santos (2008), analisando a rede de proteção voltada para o atendimento 

de crianças e adolescentes vitimizados, especialmente a violência sexual, discorrem sobre a 

operacionalização, o alcance e a magnitude que as redes de proteção devem objetivar. No 

que se refere à operacionalização, as redes de proteção se estruturam e se organizam a 

partir de múltiplos níveis de operacionalização e devem contar com equipes 

multiprofissionais e interinstitucionais, atuando nas seguintes áreas: 

• Notificação: procedimento básico para a identificação do tipo de violência. 

Possibilita o planejamento das políticas de ação e intervenção; 
• Diagnóstico: caracteriza a natureza da violência, verificando a gravidade e o risco 
de quem está submetido a esta situação. Norteia as medidas mais adequadas de 
intervenção nos planos social, jurídico, psicológico e/ou médico; 
• Intervenção: deve ser planejada, tomando as medidas cabíveis mediante a 
gravidade de cada caso. Áreas de intervenção: saúde (física e mental), social e 
jurídica; 
• Formação: é de grande importância para a melhoria da qualidade do atendimento. 
A formação, contínua, pode ser feita por meio de cursos, seminários, supervisões, 
etc; 
• Pesquisa: é importante para construir estatísticas e teorias confiáveis, que vão 
subsidiar o planejamento das ações de intervenção (políticas públicas); 
• Prevenção: é a estratégia privilegiada para combater a (re)produção da violência 
contra crianças, adolescentes e mulheres. (MOTTI & SANTOS, 2008, p. 107) 

 

Em relação ao alcance, Motti e Santos (2008) afirmam que, as redes devem alcançar 

a resolutividade (interrupção do ciclo de violência sofrida por crianças e adolescentes, bem 

como a superação dos traumas, dos danos secundários e demais sequelas deixadas pela 

vivência na situação de violência); o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e 

garantia da continuidade do crescimento físico, emocional, psicológico e sexual protegido e 

resguardado de qualquer tipo de violência; a não revitimização (além de interromper o ciclo 

de violência que a criança ou adolescente estava envolvido, o processo de atendimento não 

deve, no seu desenvolvimento, perpetuar ou mesmo causar mais traumas); e redução do 

número de crianças, de adolescentes e famílias envolvidas com violência. 

Por último, Motti e Santos (2008), afirmam que as redes de proteção devem 

proporcionar o conhecimento crescente, através de estudos e pesquisas do fenômeno da 

violência (locais de ocorrência, perfil dos envolvidos, tipos de violência, características, etc); 

mapeamento e organização dos serviços, das ações, dos programas e projetos por níveis 

de complexidade; fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos; construção de fluxos: 

de denúncia e notificação, de atendimento e de defesa e responsabilização; integração dos 

programas, projetos, serviços e ações que direta e indiretamente tem relação com o 

enfrentamento à violência; atenção e Proteção Integral; construção e implantação de 

instrumentais comuns para o atendimento, encaminhamento e acompanhamento dos casos 
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(fichas, banco de dados e informações); produção de materiais informativos para mobilizar e 

articular a comunidade local no enfrentamento das violações dos direitos de crianças e de 

adolescentes e materiais formativos para os profissionais e operadores da rede de proteção 

social; e melhoria no fluxo de comunicação. 

Como exemplo de um trabalho em rede, apresenta-se uma experiência do município 

de Curitiba, onde foram formadas 109 redes locais de proteção, desde o ano 2000, 

configurando uma Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco para 

a Violência. Em cada uma dessas redes, o processo iniciou-se pela apresentação do projeto 

às chefias regionais de cada secretaria e às demais instituições envolvidas e, a partir daí, 

pelo estabelecimento da Coordenação Regional da Rede de Proteção e pelo planejamento 

conjunto do processo de capacitação. 

Todos os casos tanto leves como moderados ou graves, são acompanhados e 
monitorados pelos serviços que atendem àquela criança ou adolescente e sua 
família. Tais serviços atuam de forma integrada, organizando-se como uma rede 
local de proteção. Cada rede local tem sob sua responsabilidade a população 
residente em um determinado espaço geográfico definido de acordo com a 
delimitação da área de abrangência da unidade de saúde que a compõe. (OLIVEIRA 
et al, 2006, p. 147) 
 

Destaca-se a área da saúde, que cabe a confirmação do diagnóstico e seu 

tratamento, o encaminhamento aos serviços de saúde mental e o tratamento de fatores 

potencializadores da violência, como o uso de álcool e outras drogas. Na área da educação, 

há o acompanhamento diferenciado da criança ou do adolescente e o apoio pedagógico, 

minimizando possíveis distúrbios de aprendizagem decorrentes da situação de violência. 

Oliveira et al (2006) afirmam que o objetivo maior dessa proposta é intervir precocemente 

nas situações de vulnerabilidade e, contribuir efetivamente para o crescimento e 

desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes do grupo populacional atendido. 

Diante do exposto, vê-se, que a articulação entre vários profissionais, de 

serviços e de setores, é uma condição necessária para se realizar uma ação de proteção 

integral às crianças e aos adolescentes vítimas de violência. Não se esquecendo de que, de 

forma geral, a concretude dessa rede se esbarra no processo socioeconômico e político que 

a nossa sociedade vive, mas que também se esbarra numa falta de compromisso entre seus 

atores, havendo uma incompletude desses serviços.  

O Sistema de Garantias de Direitos só se efetivará com a implementação de 

políticas públicas articuladas e transversais, sem isso, nada adianta, por exemplo, um 

profissional de uma unidade de saúde notificar um caso de violência contra uma criança 

e/ou adolescente, na pretensão de que este (a) seja protegido. 

 



 

 

 

11 

 

                   

5. CONCLUSÃO 

A emergência de redes de políticas representa a tentativa de criação de novas 

formas de coordenação, capazes de responder às necessidades e características do 

contexto atual, onde o poder apresenta-se como plural e diversificado. Para um 

fortalecimento de uma rede é essencial que os distintos atores das organizações envolvidas 

se integrem não somente para trocar experiências, mas principalmente para enfrentar 

problemas concretos e comuns, cuja solução não está ao alcance de um isoladamente.  

É claro, que já há um entendimento ampliado no meio profissional em torno da 

importância da intersetorialidade, do reconhecimento da incompletude dos serviços e da 

necessária ativação de parcerias, da valorização do trabalho interdisciplinar, dentre outros 

apelos por uma integração de serviços e atores institucionais. No entanto, a cultura 

institucional ainda é predominantemente endógena, burocratizada e referida a rotinas e 

protocolos que não favorecem a troca, a sistematização crítica dos atendimentos, demandas 

e encaminhamentos entre instituições. Sendo assim, um grande desafio a ser enfrentado 

pelos componentes que constituem o Sistema de Garantia de Direitos. 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AQUINO,L.M.C. A rede de proteção a criança e adolescentes, a medida protetora de 
abrigo e o direito à convivência familiar e comunitária: experiência em nove 
municípios brasileiros, 2004. p. 325-364. Disponível em:  
http://www.redesabara.org.br/downloads/2008/Rede%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%2
0Crian% C3%A7as%20e%20Adolescentes.pdf. Acesso em 04 mai. 2014. 
 
BONASSA, J. Redes Locais de Proteção Integral. São Paulo, 2005. Disponível em: 
http://www.kairos.srv.br/redes_de_protecao_integral.pdf. Acesso em 20 mai.2014 
 
BRANCHER, L.N. Organização e gestão do Sistema de Garantia de Direitos da Infância e 
da Juventude. In: KONZEN et al. Pela Justiça na Educação. Brasília: MEC, 2000. p. 130. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988.  
 
________. Estatuto da Criança e do Adolescente/Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos. Ministério da Educação, Assessoria de Comunicação Social. Brasília: MEC,ACS, 
2014. 
________. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Conselho Nacional de Assistência 
Social. Brasília, 2006 Disponível em: 
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/diversos/mini_cd/pdfs/convivencia_familiar.pdf. 
Acesso em: 20 set.2014.  
 
_________. Sistema Nacional De Atendimento Socioeducativo –SINASE. Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos – Brasília-DF: CONANDA, 2006. Disponível em: 



 

 

 

12 

 

                   

http://www1.direitoshumanos.gov.br/sedh/.arquivos/.spdca/sinase_integra1.pdf. Acesso em: 
3 abr.2014 
 
CASTRO, A.C. Criança e Adolescente em situação de violência doméstica: gestão 
pública e a rede de direitos em Curitiba. Curitiba, 2007. Dissertação (Mestrado em 
Gestão Urbana). Pós-Graduação em Gestão Urbana, Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná, Curitiba, 2007. p. 29-50 
 
CONANDA. Resolução nº 113. Disponível em: 
http://www.direitoshumanos.gov.br/.arquivos/.spdca/.arqcon/117resol.pdf. Acesso em: 10 
set. 2014  
 
_________. Pesquisa Conhecendo a Realidade: Situação dos Conselhos dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares. Disponível em: 
http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/spdca/pro%20conselho/CMDCA.pdf. Acesso em 20 fev. 2014. 
 
COSTA, C.H. Sistema de garantia de direitos e a política pública. Disponível em:  
<http://www.wcf.org.br>. Acesso em: 10 mar. 2015 
 
FALEIROS, V.P. A violência sexual contra crianças e adolescentes e a construção de 
indicadores: a crítica do poder, da desigualdade e do imaginário. In: LEAL M.L.P. e CÉSAR 
M.A., (org). Indicadores de violência intra-familiar e exploração sexual comercial da 
crianças e adolescentes Brasília,1998. p.15-28  
 
_____________. Estratégias em serviço social. São Paulo: Cortez, 2001. 
 
GARCIA, M.B. Um sistema de garantia de direitos – fundamentação. In: Sistema de 
Garantia de Direitos: Um Caminho para a Proteção Integral. Org. CABRAL, Edson 
Araújo. Recife: CENDHEC, 1999, p. 93-110. 
 
MEIRELLES, Z. V; SILVA, C. A. Redes de apoio a saúde da mulher adolescente/jovem 
vitima de violência. In: Violência contra a mulher adolescente/Jovem. Stella R. Taquete 
(org). Rio de Janeiro: EDUERJ, 2007. p.141-149 
 
MOTTI, A. J. A.; SANTOS, J. V. Redes de proteção social à criança e ao adolescente: 
limites e possibilidades. In: Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da 
Juventude. Fortalecimento da rede de proteção e assistência a crianças e 
adolescentes vítimas de violência sexual. Brasília, 2008. Disponível em: 
http://www.portalasbrad.org.br. Acesso em: 2 mai. 2014. 
 
OLIVEIRA, M.L.M. et al. Atenção a Mulheres, Crianças e Adolescentes em Situação de 
Violência: Redes de Atenção – A Experiência de Goiânia. In: LIMA C.A. (Coord.) et al. 
Violência faz mal à saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
 
TEIXEIRA. S. M. F. Gestão de redes: a estratégia de regionalização da política de 
saúde. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007. 
 
TÔRRES, C.; SOUZA FILHO, R.; MORGADO, R. Política da infância e juventude: Estatuto 
da Criança e do adolescente. In: REZENDE, I.; CAVALCANTI, L. F. (Org.) Serviço social e 
políticas sociais. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006, p.101-120 
 


