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RESUMO: Esse artigo busca tecer reflexões sobre o trabalho em rede na área da criança e 

do adolescente, a partir da realidade do Município de Guarapuava-Pr. O encontro entre as 

literaturas da área, as normativas legais e dos órgãos de defesa dos direitos de meninos e 

meninas, proporcionou identificar o trabalho em rede frente à Doutrina de Proteção Integral. A 

partir desse estudo, foi possível evidenciar as contribuições do trabalho em rede para a promoção 

e defesa dos direitos, bem como para a prevenção e intervenção em situações de risco ou 

violação deles. No Município de Guarapuava, constatou-se que a articulação da rede foi instigada 

pelos profissionais da área, se materializando na Comissão REDE-PCA, que vem construindo 

estratégias de trabalho, numa perspectiva intersetorial e interdisciplinar. Envolvendo diferente 

atores sociais, a Comissão propõe ações voltadas às crianças, aos adolescentes e suas famílias; 

à comunidade em geral, e aos próprios atores do SGD.    

 

PALAVRAS-CHAVE: Criança e Adolescente; Sistema de Garantia dos Direitos; Trabalho em 

Rede. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente representou um 

importante avanço para a afirmação dos direitos de meninos e meninas no 

cenário brasileiro, pautado na Doutrina de Proteção Integral. Seu texto afirma 

estes como sujeitos em desenvolvimento e, por isso, prioridade absoluta no 

universo familiar e social e nas ações governamentais.  

Para garantir a sua integridade física, psicológica e moral, o art. 86 do 

Estatuto propõe a Política de Atendimento, que delineia o chamado Sistema de 

Garantia de Direitos (SGD), orientado pela inter-relação entre as diferentes 

políticas e serviços sociais, ou seja, pelo trabalho em rede. 

Entende-se que esse trabalho se materializa da dinâmica da vida 

cotidiana, frente as demandas apresentadas em cada realidade, por isso, a rede 

 
1 Cristiane Sonego - Professor com formação em Serviço Social - Universidade Estadual do Centro Oeste 
– UNICENTRO - E-mail: cristianesonego@gmail.com 



 

reflete a municipalização do atendimento. Nessa direção, o presente artigo 

propõe tecer reflexões sobre o trabalho em rede na área da criança e do 

adolescente, a partir da realidade do Município de Guarapuava-Pr.  

Para tanto, se orienta nos referenciais teóricos produzidos na área, com 

destaque às categorias rede, SGD, municipalização, entre outras. A articulação 

de tais referenciais às normativas legais e dos órgãos de defesa dos direitos de 

meninos e meninas viabilizou identificar e refletir sobre o trabalho em rede frente 

a Doutrina de Proteção Integral, na realidade local. 

 

2 O TRABALHO EM REDE E O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS 
DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES 

 

O trabalho em rede na área da criança e do adolescente não é uma 

proposta nova, ela perpassa a afirmação dos direitos na Constituição de 1988 e, 

posteriormente, no Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990. Se sustenta 

na Doutrina de Proteção Integral, que reconhece as peculiaridades das fases da 

infância e da adolescência, ou seja, as especificidades do processo de 

desenvolvimento, individual e coletivo.  

Assim sendo, como sujeitos em fase peculiar de desenvolvimento, 

crianças e adolescentes tem 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” (BRASIL, 1988, art. 227). 

Para garantir os meios necessários que promovam os seus 

desenvolvimentos, é solicitado da família, da sociedade e do Estado o 

reconhecimento desses sujeitos como destinatárias de prioridade absoluta: a 

esses entes cumpre salvaguardas as crianças e os adolescentes de “[...] toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão” (BRASIL, 1988, art. 227). 

No âmbito das responsabilidades do Estado, o Estatuto instituiu o 

chamado Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(SGDCA), que indica a constituição de uma rede de proteção, capaz de garantir 

a integridade física, psicológica e moral de meninos e meninas.  

Para tanto, evidencia a necessária reorganização e conexão entre as 

instituições, programas e serviços ofertados pelas diversas políticas sociais, 



 

contrapondo as ações hierárquicas, assistencialistas e setorializadas presentes 

até então (LESSA, 2011).  

O SGDCA ampara a política de atendimento dos direitos das crianças e 

dos adolescentes, promovida pelo “[...] conjunto articulado de ações 

governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios” (BRASIL, 1990, art. 86), voltadas à promoção e defesa 

dos direitos infanto-juvenis, bem como .à prevenção de situações de violação 

desses direitos.  

Ao Estado cabe, então, salvaguardar as crianças e os adolescentes de 

situações de risco pessoal e/ou social, reconhecendo suas demandas como 

prioritárias na proposição e implementação das políticas públicas (Saúde, 

Assistência Social, Educação, Segurança, entre outras), considerando a 

articulação entre diferentes níveis de governo (federal, estadual e municipal).  

Pautadas no princípio de proteção integral, essas políticas devem 

desenvolver programas, projetos, serviços e ações específicas às naturezas das 

demandas e das faixas etárias e, ainda, devem promover o encontro das ações 

e das intervenções na rede de proteção.  

O trabalho em rede se orienta nas diretrizes estabelecidas à política de 

atendimento, dentre as quais destacam-se: a descentralização político-

administrativa; a municipalização do atendimento; a construção de instâncias de 

controle social e de órgão de proteção dos direitos das crianças e dos 

adolescentes; a articulação intersetorial das políticas públicas e das instâncias 

do Sistema Judiciário (BRASIL, 1990, art. 88). 

Reafirmando a importância do SGDCA, em 2006, o Conanda aprovou a 

Resolução 113, ratificada, no mesmo ano, pela Resolução 117, que dispõem 

sobre os parâmetros para a institucionalização e fortalecimento do SGD, 

definindo esse Sistema como a  

 
[...] articulação e integração das instâncias públicas governamentais e 
da sociedade civil, na aplicação de instrumentos normativos e no 
funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para 
a efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente, nos 
níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal (CONANDA, 2006, 
art.1º). 

 
Fica estabelecido que o fortalecimento do SGD deve seguir três eixos: 



 

promoção, proteção e controle dos direitos. Para tanto, deve se materializar pela 

articulação de profissionais e instituições governamentais e não-governamentais 

na realidade local. 

Como é possível verificar, a realidade local ganha destaque no trabalho 

em rede, pois nela é possível reconhecer as especificidades das demandas e 

das possibilidades/potencialidade de intervenção, logo, a articulação entre as 

políticas amplia as estratégias de ação e a concretude dos resultados.  

Reconhecendo, então, a contribuição da proposta da rede, bem como os 

desafios que a perpassam, na sequência aproximaremos a discussão teórica à 

realidade local do Município de Guarapuava-PR. 

 

3 A REDE DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS 
ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-PR 

 

Ainda que possamos constatar importantes avanços na área da criança e 

do adolescente, especialmente pelos direitos reconhecidos nas normativas 

legais, fato é que as contradições da sociedade produzem e reproduzem 

situações de violação dos seus direitos. 

Não obstante a essa realidade, no Município de Guarapuava-Pr o 

cotidiano desses sujeitos e de suas famílias é perpassado por demandas e 

desafios que devem ser reconhecidos e tralhados pelas políticas sociais 

municipais, pelos Conselhos Tutelares e pelo Conselho Municipal dos Direitos 

das Crianças e dos Adolescentes (COMDICA). 

Orientados pela política de atendimento à criança e ao adolescente, cabe 

a essas instituições e atores sociais pensarem as estratégias de enfrentamento 

às ameaças e às violações de direitos na realidade local, pautados no princípio 

de municipalização. 

  A municipalização afirma a responsabilidade dos municípios em definir 

as especificidades da política de atendimento, ao considerar as características 

das demandas apresentadas e as potencialidades e limitações das instituições 

para intervir em tais demandas (BRASIL, 1990, art. 88 e art. 259). 

A afirmação do município como instância principal de planejamento e 

execução da política não retira, contudo, a responsabilidade da União e dos 

Estados, que devem participar desses processos por meio da garantia de 



 

suportes técnicos e financeiros, fortalecendo os municípios na criação e 

manutenção da estrutura necessária (DIGIÁCOMO, 2013). 

A municipalização da política de atendimento foi instituída em 

Guarapuava no ano de 1991, pela Lei Municipal nº 259, que dispõe sobre a 

Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e cria o COMDICA, 

o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar 

(GUARAPUAVA, 1991).  

Em seu conteúdo, a Lei afirma o papel do COMDICA e do Conselho 

Tutelar no processo de construção e implementação da política e, ainda, 

reconhece a necessária articulação entre os órgãos públicos e a comunidade 

guarapuavana (GUARAPUAVA, 1991, art. 1º e art. 3º).  

Mesmo reconhecendo legalmente o SGDCA no âmbito do município, a 

proposta de articulação entre instituições não se materializou imediatamente, 

permanecendo as intervenções setorializadas. Mas, a complexificação das 

demandas exigiu alterações na organização da política, especialmente no que 

se referia à articulação entre profissionais e instituições.  

Assim, em 2007, foi aprovada a Lei nº 1.644, que redefiniu a Política 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e suas normas, afirmando 

sua realização “[...] através de um conjunto articulado de ações governamentais 

e não-governamentais”, logo, a “[...] articulação da rede de proteção social local” 

(GUARAPUAVA, 2007, art. 3º e art. 4º). 

A Lei também reconheceu o COMDICA como instância primeira de 

articulação da rede, acompanhada pelo Conselho Tutelar e assessorada pela 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (via Secretaria 

Executiva dos Conselhos) (GUARAPUAVA, 2007, art. 5º).  

A responsabilização do COMDICA sobre a articulação da rede no 

município se sustenta no texto da lei, especialmente por ser reconhecido como 

um órgão paritário, reunindo diferentes representantes de instituições 

governamentais e não governamentais. Nesta direção, o Conselho pode (e deve) 

promover debates sobre a implementação das políticas públicas junto a outros 

segmentos, órgãos e autoridades (DIGIÁCOMO, 2007). 

Embora reconhecida a importância do Conselho, em Guarapuava a 

mobilização da rede ocorreu por iniciativa, primeira, de profissionais que 



 

atuavam na área da criança e do adolescente. No ano de 2010, mediante a 

solicitação dos profissionais, foi instituída a Rede de Atendimento e de Proteção, 

dando início a construção da minuta de sua proposta em Lei - apresentada ao 

COMDICA, que registrou sua aprovação em ata e a encaminhou para a 

Procuradoria Geral do Município, para revisão jurídica e encaminhamento ao 

Poder Legislativo (GUARAPUAVA, 2013).   

A preocupação em garantir legalidade ao documento demostra um 

movimento de legitimidade política e social da rede no município, concorrendo 

para a efetivação das ações no campo da garantia de direitos das crianças e dos 

adolescentes.  

Em 2013, foi publicada em Diário Oficial a Resolução nº 011, que 

apresenta a minuta do Decreto e instituiu a Comissão Municipal da Rede de 

Proteção à Crianças e ao Adolescente (REDE-PCA). Seu objetivo pauta-se no  

 

[...] enfrentamento aos diversos tipos de violência, visando ações 
integradas e intersetoriais para prevenir a violação dos direitos de 
crianças e adolescentes, bem como, proteger crianças e adolescentes 
com seus direitos violados, em atenção ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8.069/90), à Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS) (GUARAPUAVA, 2013, p.02). 

 

Embora ainda sem força de lei, as orientações definidas no documento 

foram executadas na Rede e seu reconhecimento tornou possível construir 

caminhos para a operacionalização da Política no município, calcados na 

descentralização das decisões; na democratização, flexibilização e dinamismo 

de sua organização e na autonomia e horizontalidade das relações profissionais. 

Tal articulação constrói um “[...] ambiente social onde tem lugar um 

conjunto complexo de interações, constituído pelos discursos e práticas 

intervenientes de um número grande de agentes sociais”. Por isso, é 

reconhecido como um espaço “[...] social, porque assentado em relações de 

sociabilidade e estruturado como rede social; e político, na medida em que se 

conforma por meio e em função de práticas e discursos politicamente orientados” 

(MARTINHO, 2011, p.56-57) 

Sua complexidade e potencialidade tornam o trabalho mais desafiador, 

assim sendo, se organizado a partir de uma Comissão é possível dar concretude 

maior as decisões tomadas.  



 

A Comissão da rede no Município é formada por representantes de 

diferentes instituições (governamentais e não governamentais; das políticas 

públicas; do poder judiciário, entre outras). Esses sujeitos devem viabilizar a “[...] 

adoção de decisões por consenso que não anula as diferenças porque são 

levadas em consideração e contribuem para a decisão coletiva” (GUERRA, 

2006, p.04). 

Ao indicar os representantes de variadas instituições (governamentais e 

não governamentais), a Comissão promove o exercício da intersetorialidade, 

reconhecendo que um segmento ou um serviço é incapaz de atender, sozinho, 

as situações de violação de direitos.  

A cooperação entre as instituições e os profissionais, sem perder de vista 

suas especificidades, torna possível construir objetivos e princípios éticos 

comuns, que concorram para o combate às situações de violação de direitos.  

A diversidade de membros e o estabelecimento de objetivos comuns é 

ponto positivo na Rede e, assim,  

 

Parte da genialidade dessa forma de organização é que seus membros 
compartilham valores comuns e um propósito coletivo, mas com 
diferentes visões e estratégias sobre como alcançar o propósito 
comum, assim como com variados recursos e experiências (WILSON-
GRAU, 2011, p.169). 

 

A partir da definição da intersetorialidade e do reconhecimento da 

interdisciplinaridade, a Comissão REDE-PCA direcionar seus esforços no intuito 

de cumprir algumas ações elementares, dentre as quais está o monitoramento e 

a avaliação do “[...] Plano Municipal para Enfrentamento da Violência 

generalizada contra Crianças e Adolescentes, em âmbito municipal, bem como, 

articular os vários serviços e políticas públicas no que se refere ao enfrentamento 

às violências” (GUARAPUAVA, 2013, p.02 – art.2º).  

A centralidade da ação se volta para o rompimento da “[...] violação dos 

direitos e todas as formas de violência contra crianças e adolescentes do 

município, mais especificamente a violência física, a psicológica, a sexual, a 

negligência e a violência social” (GUARAPUAVA, 2013, p.02 – art. 2º, parágrafo 

único). 



 

A Comissão deve, ainda, “[...] acompanhar e colaborar com os diversos 

serviços e programas voltados ao atendimento, bem como, promover a 

capacitação e articulação desses” (GUARAPUAVA, 2013, p.03 – art. 3º). 

Evidencia-se também que: “Para subsidiar as ações poderão ser realizados 

estudos de caracterização e levantamento de necessidades, ou, demandas de 

intervenção” (GUARAPUAVA, 2013, p.02 – art. 3º, parágrafo único). 

A minuta seguida aponta os caminhos iniciais e centrais do trabalho em 

rede no Município, porém, é no seu desenvolvimento que as discussões e as 

estratégias de intervenção se constroem, visando alcançar impactos reais na 

vida das crianças, dos adolescentes e de suas famílias. 

Na interação entre políticas e programas sociais municipais pode-se “[...] 

identificar as necessidades, as respostas mais adequadas, as metodologias de 

intervenção pertinentes e os indicadores de impacto para avaliação” das ações 

executadas (LESSA, 2011, p.111).  

É nos encontros da Comissão REDE-PCA que se constrói sua dinâmica 

de funcionamento, direciona seus trabalhos e fortalece a participação e o campo 

da democracia. Além disso, é fundamental reconhecer que se trata de um 

processo constante e permanente, pois a dinâmica estabelecida na rede implica 

“[...] mudanças culturais e de hábitos arraigados de trabalho setorizado e 

verticalizado” (GUERRA, 2006, p 03).  

Esse movimento envolve o desafio de reconhecer a realidade (em sua 

complexidade), planejar ações e avalia-las conjuntamente, movimentando “[...] 

os itinerários, fluxos e colaborações necessários à própria configuração do novo 

paradigma”: da Proteção Integral (LESSA, 2011, p.101). Esse movimento 

pressupõe a articulação dos diversos atores sociais e das instituições que estes 

representam, exercendo o protagonismo, pois assim se pode  

 

[...] tirar o máximo proveito das potencialidades de cada um, fazendo 
com que os problemas detectados - tanto no plano individual quanto 
coletivo - recebam o devido atendimento interinstitucional e 
interdisciplinar, sem que isto importe quer numa superposição de 
ações isoladas, desconexas e ineficazes, quer numa pura e simples 
transferência de responsabilidade (o popular “jogo-de-empurra”), como 
não raro se vê acontecer (DIGIÁCOMO, 2015, p.04).  

 



 

Considerando as especificidades da realidade local, o trabalho em rede 

pode atender de forma mais ampla as demandas sociais trazidas pelas crianças 

e pelos adolescentes e por suas famílias, reforçando a garantia de seus direitos 

fundamentais.  

Isto porque, a articulação entre as políticas e serviços sociais, bem como 

os diversos e complementares olhares lançados pelos profissionais ampliam as 

possibilidades de intervenção nas situações de vulnerabilidade social em que se 

encontram esses sujeitos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Para a Doutrina de Proteção Integral, o trabalho em rede se afirma no 

enfrentamento à realidade social cotidiana. Isso porque, através de sua 

articulação, os atores devem dialogar e construir alternativas frente aos desafios 

postos.  

Esse trabalho possibilita uma ampla abordagem da realidade das 

crianças, adolescentes e seus familiares, quando desenvolvidas ações numa 

perspectiva de promoção dos direitos, de prevenção e intervenção das situações 

de violação dos mesmos. 

No Município de Guarapuava-Pr, o reconhecimento da rede e a 

localização dela na política municipal de atendimento à criança e ao adolescente 

acompanha as discussões nacionais, a partir de 1991. Ainda assim, a 

materialização do trabalho se mostrou um esforço coletivo dos profissionais da 

área, que solicitaram à gestão municipal sua oficialização.  

Nesse caminho, institui-se a REDE-PCA, formada por representantes das 

políticas sociais; de instituições não governamentais vinculadas à área; do 

Sistema Judiciário, entre outros.  

O trabalho da REDE-PCA vislumbra a intervenção nas demandas sociais, 

sob uma perspectiva intersetorial e interdisciplinar, promovendo a articulação 

entre as políticas e serviços sociais, os profissionais de diferentes áreas, 

ampliando as possibilidades combate e superação vulnerabilidade social em que 

se encontram diferentes famílias, refletidas no cotidiano dos seus membros, 

individual e coletivamente. 
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