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Resumo: A partir do período de observação no campo de estágio na Vara da Infância e 
Juventude identificou-se a centralidade das ações sobre o trabalho em rede, no Setor do 
Serviço Auxiliar da Infância, o qual compõe o eixo estratégico de Defesa, previsto pelo Sistema 
de Garantia de Direitos. A pesquisa gira em torno da compreensão da percepção que os 
profissionais do Serviço Auxiliar da Infância têm sobre o trabalho em rede e identificar qual é a 
composição da rede de proteção à criança e ao adolescente no município de Ponta Grossa. 
Com a sistematização dos dados obtidos construiu-se um fluxograma da rede de proteção de 
Ponta Grossa. A pesquisa é de natureza descritiva e exploratória, construída através da 
revisão bibliográfica e documental e aplicação de questionário com os profissionais de Serviço 
Social e Psicologia do Serviço Auxiliar da Infância.  
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Infância.  

 
 
1. INTRODUÇÃO   

              A rede de proteção é pensada para garantir de forma efetiva os direitos 

dos cidadãos e na área da criança e do adolescente a rede de proteção é 

definida pelo Sistema de Garantia de Direitos, o qual foi implementado em 

2006 a fim de fortalecer o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O 

Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, traz as 

competências dos órgãos da rede de proteção através dos eixos estratégicos: 

defesa, promoção, controle e efetivação.  

O eixo estratégico da defesa, prevê a garantia do acesso à justiça, 

recursos às instâncias públicas e mecanismos jurídicos de proteção legal e a 

garantia da impositividade e da exigibilidade dos direitos. É neste eixo que se 

encontra o Poder Judiciário, ou seja, a Vara da Infância e Juventude. (BRASIL, 

2006). 

O Serviço Auxiliar da Infância é um setor que faz parte da Vara da 

Infância e Juventude e da Vara de Família. A equipe profissional2 é composta 

por quatro assistente sociais da Vara da Infância e Juventude e duas da Vara 

da família e duas psicólogas da Vara da Infância. 

É no SAI que as determinações judiciais são executadas e, é através 

dos relatórios e pareceres sociais que as assistentes sociais elaboram que 
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embasam a decisão do(a) Juiz(a). Para tanto, é neste setor que os 

profissionais possuem contato direito com a população usuária dos serviços e a 

rede de proteção, através dos encaminhamentos. 

Portanto, a forma como os profissionais compreendem o trabalho em 

rede direciona como será o atendimento, se o profissional tem a compreensão 

da importância do trabalho em rede e que a articulação da rede é fundamental 

para a efetividade do trabalho ou se o profissional apenas encaminha para 

diminuir suas demandas de trabalho. 

Este artigo visa contribuir com o trabalho do Serviço Auxiliar da Infância 

através das sistematização dos dados e da construção de um fluxograma a fim 

de ilustrar a relação do Serviço Auxiliar da Infância com os demais setores que 

compõe o sistema de garantias de direitos. Para tanto, o objetivo deste artigo é 

compreender a percepção que os profissionais do Serviço Auxiliar da Infância 

têm sobre a rede de proteção, bem como identificar a articulação do trabalho 

em rede entre os profissionais, constatar a composição da rede de proteção em 

Ponta Grossa e apresentar o fluxograma do Serviço Auxiliar da Infância em 

Ponta Grossa.  

 
2. METODOLOGIA  
 

Esta pesquisa é de natureza exploratória e descritiva. Conforme a 

definição dos autores JUNIOR, SGARBIEIRO e BOURGUIGNON (2012) a 

pesquisa exploratória “pode ser um recurso metodológico potencializador da 

definição e problematização do objeto de estudo” (JUNIOR; SGARBIEIRO; 

BOURGUIGNON, 2012, p. 197), a qual permitiu uma aproximação com a 

realidade pesquisada e identificar os sujeitos envolvidos, conceitos importantes 

e o problema a estudado. Sobre o estudo descritivo, entende-se que este:  

 
[...] levanta dados sobre os fenômenos referentes a grupos ou 
comunidades que se quer conhecer e, se articulados, eles podem 
ampliar as possibilidades de apreensão dos componentes teóricos e 
empíricos de determinado objeto de estudo. (JUNIOR; SGARBIEIRO; 
BOURGUIGNON, 2012, p. 208). 

 

Neste sentido, o campo pesquisado foi o Serviço Auxiliar da Infância 

buscando informações sobre o trabalho em rede. Os dados foram coletados 

por meio de pesquisa bibliográfica, que “é desenvolvida a partir de material já 



 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científico” (GIL, 2008, 

p. 50), a partir da revisão dos autores Murilo José Digiácomo ([201-]), Isa Maria 

Rosa Guará (2009) e Luseni Maria Cordeiro de Aquino (2004). E revisão 

documental, a qual se utiliza de: 

 
[...] materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou 

que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 
pesquisa [...]como: documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, 
contratos, diários, filmes, fotografias, gravações. (GIL, 2008, p. 51) 
 

 Os documentos utilizados foram o Estatuto da criança e do 
Adolescente (1990) e o Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do 
Adolescente (2006)3. Bem como questionário aplicado com as seis 
profissionais, dentre elas duas psicólogas e quatro assistentes sociais4, do 
Serviço Auxiliar da infância. O autor Gil (2008), define questionário como: 

 
[...]a técnica de investigação composta por um conjunto de questões 
que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações 
sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 
expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou 
passado etc. (GIL, 2008, p. 121.)  
 

O questionário aplicado era norteado pelas seguintes questões: nome, 

profissão, tempo de formação, tempo que trabalha no Serviço Auxiliar da 

Infância, concepção sobre rede de proteção à criança e adolescente, órgãos, 

entidades ou serviços que identifica em Ponta Grossa conforme o Sistema de 

Garantia de Direitos, órgãos da rede que mais articula para efetivação do 

trabalho, órgãos que realizam encaminhamentos para o Serviço Auxiliar da 

Infância e Órgãos para os quais o Serviço Auxiliar da Infância encaminha.  

 
 
3. A CONCEPÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA DE 
GARANTIA DE DIREITOS 

 
Ao considerar a importância do trabalho em rede para a efetividade na 

garantia dos direitos, é necessário primordialmente, compreender o conceito de 

rede, para Guará (2010) a rede representa: 

 
[..] uma imagem utilizada hoje para qualificar sistemas, estruturas ou 
modos de organização empresarial ou governamental que se 
caracterizam por reunir elementos com similaridade de produtos ou 
serviços que mantêm alguma ligação entre si, mesmo que se 
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localizem em diferentes pontos de um território ou país. (GUARÁ, 
2010, p. 14) 
 

Neste sentido, entende-se que a articulação entre as políticas públicas, 

como saúde, educação, assistência social, habitação, entre outras, 

representadas por órgãos, entidades, serviços e programas, devem se articular 

e buscar trabalhar em conjunto para atender de forma integral as demandas e 

necessidades dos usuários. Há de se considerar que esta articulação deve ser 

realizada pelos profissionais inseridos em cada política, independente da sua 

formação. Na concepção de Aquino (2004) a rede é o “aspecto dinâmico do 

sistema, conformado a partir das conexões entre atores que compartilham um 

sentido de ação” (AQUINO, 2004, p. 329) 

Isto posto, a proteção à criança e ao adolescente é assegurada através 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), o qual discorre em seus 

artigos sobre os deveres e direitos da família, da sociedade e do Estado.  

 A fim de fortalecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, é 

promulgado o Sistema de Garantia de Direitos (2006) que define a rede de 

proteção e as atribuições de cada órgão. Recorre-se à Digiácomo ([201-]) para 

compreender o funcionamento da rede de proteção, o autor ilustra o Sistema 

de Garantia de Direitos como engrenagens que representam os órgãos, 

entidades, programas e serviços destinados ao atendimento de crianças, 

adolescentes e suas respectivas famílias, na compreensão de que se as 

engrenagens funcionam satisfatoriamente há a proteção integral e efetiva dos 

direitos das crianças e adolescente. O Sistema de Garantia de Direitos, 

estrutura a rede de proteção a partir dos eixos estratégicos:  

 
Art. 5º Os órgãos públicos e as organizações da sociedade civil, que 
integram esse Sistema, deverão exercer suas funções, em rede, a 
partir de três eixos estratégicos de ação: 
I - defesa dos direitos humanos; 
II - promoção dos direitos humanos; e 
III - controle da efetivação dos direitos humanos. 
Parágrafo único. Os órgãos públicos e as organizações da sociedade 
civil que integram o Sistema podem exercer funções em mais de um 
eixo. (BRASIL, 2006, p. 6) 
 

No eixo da defesa dos direitos humanos é previsto a garantia ao 

acesso à justiça, recursos às instâncias públicas e aos mecanismos jurídicos 

de proteção legal, garantia da impositividade e da exigibilidade dos direitos. 



 

Compondo a rede de proteção o poder judiciário, ministério público, 

defensorias públicas, segurança pública, conselho tutelares, ouvidorias e 

entidades sociais de defesa dos direitos. (BRASIL, 2006). 

Enquanto o eixo da promoção dos direitos humanos trata-se da política 

de atendimento dos direitos, política de proteção e promoção dos direitos, 

caráter transversal e intersetorial, políticas públicas e medidas de proteção e 

medidas socioeducativas.  Através da satisfação das necessidades básicas, 

participação popular, descentralização política e administrativa, controle social 

e institucional, pelo Estado, Família e Sociedade. (BRASIL, 2006). 

O eixo do controle e da efetivação dos direitos busca o controle das 

ações de promoção e defesa dos direitos. Através do conselho dos direitos, 

conselhos setoriais de formulação e controle de políticas públicas, órgãos de 

poderes de controle externo e interno, órgãos e entidades legitimados, 

sociedade civil e articulações representativas. (BRASIL, 2006). 

O Serviço Auxiliar da Infância na rede de proteção, faz parte do eixo da 

defesa dos direitos humanos e, segundo Aquino (2004): 

 
[...] as conexões da rede de proteção integral que articulam as 
normas, ações e instituições que se prestam a assegurar o 
cumprimento e a exigibilidade dos direitos instituídos, permitindo a 
responsabilização (judicial, administrativa e social) das famílias, do 
poder público ou da própria sociedade pela não-observância a esses 
direitos ou pela sua violação. Neste caso, as redes congregam o 
Judiciário, o Ministério Público, as Secretarias de Justiça, os 
Conselhos Tutelares e os órgãos de defesa da cidadania (AQUINO, 
2004, p. 330). 

 

Neste sentido, este setor, tem a atribuição de atuar frente a defesa dos 

direitos da criança e do adolescente. Ou seja, quando a família passa a ter um 

processo e acompanhamento via Vara da Infância e Juventude, 

necessariamente é por que os direitos da criança/adolescente, foram violados e 

estão em situação de risco. Verifica-se que quando os direitos são violados, é 

por que em algum momento houve falha na rede de proteção, uma vez que 

este usuário não teve seu direito integralmente garantido.   

Daí a importância da articulação da rede de proteção, na busca de 

atender as demandas e necessidades da criança, bem como da sua família, 

com o objetivo se superar as situações de vulnerabilidade e de risco. 

 



 

 
4. DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS: A ARTICULAÇÃO DO SERVIÇO 
AUXILIAR DA INFÂNCIA 

A partir dos questionários aplicados, obteve-se dados referentes a 

perspectiva das profissionais do setor do Serviço Auxiliar da Infância sobre a 

rede de proteção à criança e ao adolescente no município de Ponta Grossa. O 

quadro abaixo representa o perfil das profissionais deste setor, que 

responderam o questionário aplicado:  

 
Quadro 1 – Identificação das Profissionais 

Profissional 
Tempo de 
Formação 

Tempo de Trabalho no 
Serviço Auxiliar da Infância 

Assistente Social 1 11 anos 7 anos 

Assistente Social 2 15 anos 7 anos 

Assistente Social 3 11 anos 5 anos 

Assistente Social 4 14 anos 6 anos e 9 meses 

Psicóloga 1 12 anos 6 anos e 9 meses 

Psicóloga 2 10 anos 7 anos 

Fonte: Questionário aplicado entre maio e junho de 2019 
Org.: MACHADO, Gabriele Petroski. 2019 

 
Como é possível observar todas possuem considerável tempo de 

formação, e há pouco mais da metade do tempo de formação estão inseridas 

no Serviço Auxiliar da Infância, o que corrobora para afirmar que possuem 

significativa experiência profissional e no setor pesquisado. Sendo assim, 

considerando o tempo que trabalham neste setor, possuem conhecimento 

suficiente sobre a rede de proteção, da qual fazem parte.  

A compreensão que o profissional têm sobre o trabalho em rede, é 

fundamental para a execução do seu trabalho, no serviço auxiliar da Infância, a 

concepção que as profissionais apresentam sobre o trabalho em rede, está 

sistematizada no quadro a seguir: 

 
 Quadro 2 – Concepção do Trabalho em rede  

PROFISSIONAL CONCEPÇÃO DO TRABALHO EM REDE 

Assistente Social 1 

A rede de proteção envolve ações de diversas instituições que 
atuam nas questões sociais, definindo estratégias para a 
prevenção, atendimento e planejamento de políticas públicas 
para crianças e adolescentes que se encontram em situações de 
risco 

Assistente Social 2 
A rede de proteção à criança e ao adolescente é um conjunto 
de organizações (públicas e privadas da sociedade civil) 



 

 
Fonte: Questionário aplicado entre maio e junho de 2019. (Grifos da autora) 
Org.: MACHADO, Gabriele Petroski. 2019. 
 

Em todas as respostas, as profissionais apontam que a rede de 

proteção envolve “ações” e “órgãos” que devem estar articulados buscando a 

proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. Ou seja, é possível 

identificar que há conhecimento por parte das profissionais de que o trabalho 

deve ser desenvolvido em conjunto com a rede de proteção e da necessidade 

da articulação para o desenvolvimento das políticas públicas a fim de garantir 

os direitos.  

O Serviço Auxiliar da Infância apresenta estrita relação com os demais 

órgãos da rede de proteção, gerando um fluxo de atendimento, que pode ser 

ilustrado pela imagem abaixo: 

 
Figura 1: Fluxograma do Serviço Auxiliar da Infância na comarca de Ponta Grossa  

articuladas com um objetivo comum, a garantia dos direitos das 
crianças e adolescentes 

Assistente Social 3 

A concepção que norteia nosso trabalho é a definida pelo ECA, a 
proteção integral das crianças e adolescentes e a rede de 
proteção à crianças e adolescente se dá pelo modelo do sistema 
de garantia de direitos com órgãos de promoção, defesa e de 
atendimento 
 

Assistente Social 4 

A rede de proteção à criança e adolescente pressupõe ações 
articuladas: planejadas e executadas (num somatório de 
responsabilidades; cooperação) visando a garantia/efetivação 
dos direitos fundamentais, conforme pressupõe o ECA 

Psicóloga 1  

Esse “novo olhar” para as crianças e os adolescentes, com o 
surgimento do sistema de Garantia de direitos da criança e do 
adolescente, fortaleceu a implementação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente; com uma política agora, descentralizada, de 
maior comunicação e participação ativa de todos os envolvidos 
diretamente, ou interessados na causa. 

Psicóloga  

É de vital importância a existência da mesma e, quanto melhor 
sua articulação e comunicação entre os órgãos, mais efetiva a 
proteção à crianças e adolescentes. Infelizmente, não é fácil de 
realizar tal articulação e melhorar a comunicação. 



 

 
Fonte: Questionário aplicado entre maio e junho de 2019.  
Org.: MACHADO, Gabriele Petroski. 2019.  
 

A partir da figura acima, é possível observar que o Serviço Auxiliar da 

Infância recebe encaminhamentos de três órgãos. No caso da vara da infância 

e juventude, recebe encaminhamentos do conselho tutelar e ministério público, 

já que apenas esses órgãos tem competência para iniciar um processo. No 

caso da Vara de Família, o CRAS realiza encaminhamento para orientações5 

referentes a regularização de visitas e pensão alimentícia. A equipe técnica do 

Serviço Auxiliar da Infância executa as determinações judiciais e realiza os 

encaminhamentos necessários, aos diversos órgãos componentes da rede de 

proteção do município, como está em evidência na figura acima, a fim de 

atender as demandas e necessidades dos usuários.  

Na mesma intensidade, os demais órgãos também realizam 

encaminhamentos, bem como realizam reuniões e eventos buscando articular 

os órgãos, entidades, serviços e programas que compõe a rede de proteção, 

visando a efetividade do trabalho em rede. Esses encaminhamentos 

corroboram para o trabalho em rede e geram o fluxo de atendimento.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a apreensão do conceito de rede de proteção e da sua 

importância para a efetividade da garantia dos direitos, identifica- se o Serviço 

Auxiliar da Infância, um dos órgãos que faz parte da rede de proteção, o qual 
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compõe o eixo estratégico da defesa, previsto pelo Sistema de Garantia de 

Direitos (2006). Tal setor, está em constante contato e buscando articular os 

órgãos componentes da rede de proteção. 

Na comarca de Ponta Grossa, o Serviço Auxiliar da Infância conta com 

uma equipe multiprofissional, com assistentes sociais e psicólogas, com certo 

tempo de experiência. Tais profissionais, apresentam conhecimento e 

reconhecem a importância do trabalho em rede e, ainda identificam a presença 

da rede de proteção, conforme o Sistema de Garantia de Direitos (2006). 

Constata-se que a comarca de Ponta Grossa, conta com a presença dos 

órgãos, entidades, serviços, e programas que compõe os eixos estratégicos da 

defesa, promoção e controle dos direitos das crianças e adolescentes.  

Observa-se que o Serviço Auxiliar da Infância, é um órgão executor, 

que trabalha a partir das determinações judiciais, entretanto cabe ao 

profissional exercer sua autonomia ao identificar as demandas dos usuários e 

encaminhá-los aos órgãos competentes. E para buscar a superação das 

condições de vulnerabilidades dos usuários o trabalho em rede, torna-se uma 

fundamental estratégia.  

Ao encaminhar o usuário, aos demais componentes da rede de 

proteção, deve-se ter a consciência da importância, desta ação, buscando 

atender as suas demandas e necessidades, para a efetivação da garantia ao 

direito e romper com as ações caritativas e encaminhamentos equivocados, 

apenas para diminuir a demandas do setor em que trabalho.  

Ressalta-se que a rede é composta, por profissionais e, estes 

profissionais devem considerar o seu compromisso com os cidadãos que 

utilizam os serviços prestados pela rede. Portanto, quando o profissional 

compreende o seu papel e a função que deve desempenhar há maior 

efetividade nas ações desenvolvidas.  
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