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RESUMO: Este artigo, que está vinculado ao Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE / 
Paraná, tem como principal objetivo a reflexão e discussão a respeito da necessidade de  conhecer o 
que é  Sistema de Garantia de Direitos à Criança e ao Adolescente e de que a Rede de Proteção 
Integral a esse público não é um novo serviço, mas, sim uma concepção de trabalho integrado e 
intersetorial que inspira como metodologia de atuação interdisciplinar e sistêmica dos profissionais de 
diferentes instituições, exigindo a mudança de mentalidade e da postura por parte de cada um dos 
integrantes. O método utilizado foi a pesquisa-ação desenvolvida com base na revisão bibliográfica e 
da implementação pedagógica de ações promovidas no contexto do Colégio Estadual Polivalente de 
Apucarana, em formato de Ciclo de Discussões, possibilitando que a pesquisadora intervisse dentro 
de uma problemática social da escola, mobilizando os participantes a construir novos saberes.  Os 
resultados evidenciam que, diante das dificuldades para a atuação articulada em rede, faz-se 
necessário o rompimento com a lógica do trabalho fragmentado, setorizado e verticalizado, bem 
como a promoção do exercício constante de comunicação, de troca de informações, de 
corresponsabilidades e da constante capacitação de toda a comunidade escolar, pois, a Educação é 
um dos segmentos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos à Criança e ao Adolescente.  
 
Palavras-chave: Sistema de Garantia de Direitos. Rede de Proteção Integral. Crianças e 
Adolescentes. 
 

 

Introdução 

 

A escola não trabalha só com os conhecimentos universais produzidos 

historicamente pela humanidade, mas, também com os desafios educacionais 

contemporâneos por que sofre influência dos fatores sociais que estão emergentes 

na sociedade em que está inserida, provocando mudanças significativas na forma de 

pensar e agir. 

O Colégio Estadual Polivalente de Apucarana está inserido nesse contexto 

atual de mudanças, tem atendido ao número crescente de alunos (a) com 

necessidades educacionais especiais e/ou em situação de risco pessoal: sob 

ameaça e violação de direitos por abandono, violência física, psicológica ou sexual, 

exploração sexual comercial, situação de rua, de trabalho infantil, uso indevido de 

drogas (lícitas ou ilícitas), e outras formas de submissão que provocam danos e 

agravos físicos, emocionais e pedagógicos, que muitas vezes resultam no baixo 

desempenho, e alguns casos, no abandono escolar. Esses alunos (as) precisam de 
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atendimentos e/ou acompanhamentos específicos da Área da Saúde, da Assistência 

Social, Ministério Público, Conselho Tutelar e outros, mas a escola tem encontrado 

barreiras no processo de efetivação da garantia dos direitos desse(s) aluno(s), 

devido aos encaminhamentos inadequados, falta de atendimento, transferência dos 

casos para outros serviços, os quais, também não se responsabilizam, dentre 

outros.  

O presente artigo apresenta o resultado de uma pesquisa-ação, que teve 

como problema inicial, a identificação das instituições que compõem a rede de 

proteção integral à criança e ao adolescente e como elas podem auxiliar a escola a 

atender o (a) estudante que está em situação de risco pessoal, conhecendo as 

possibilidades e limitações para desenvolverem um trabalho articulado. No 

desenrolar do processo foi realizado um levantamento bibliográfico organizando toda 

a fundamentação teórica a cerca do tema para respaldar a intervenção pedagógica 

na escola, ação que  possibilitou à Comunidade da escola já citada o conhecimento 

dos aspectos históricos, normativos, políticas públicas e principais diretrizes que 

norteiam o Sistema de Garantia de Direitos à Criança e ao Adolescente, bem como 

apresentou os responsáveis pelas instituições que compõem a Rede de Proteção 

Integral, sua organização e funcionamento dos principais programas vigentes na 

área da Educação, Assistência Social, Segurança Pública, Saúde e da Justiça do 

Município de Apucarana, ou seja, os aliados na luta pela garantia dos direitos das 

crianças e dos adolescentes.  

O trabalho é focado na perspectiva da articulação, mobilização e integração 

dos diversos atores, pois, a criança e ao adolescente devem ser percebidos como 

uma pluralidade de relações existente em seu contexto e na sociedade. 

  

1. Concepções Históricas Sobre as Mudanças dos Paradigmas Científicos e 

Sociais. 

 

No histórico desmembramento do pensamento científico, a divisão e a 

especialização foram se tornando condições inerentes à busca do conhecimento. 

Assim os organismos de administração, política, econômica e social, a produção 

científica, industrial e tecnológica, bem como as disciplinas escolares, estrutura-se 

em saberes fragmentado, do qual Morin tece suas considerações:  



 

[...] os desenvolvimentos disciplinares das ciências não só trouxeram as 
vantagens da divisão do trabalho, mas também os inconvenientes da 
superespecialização, do confinamento, do despedaçamento do saber. Não 
só produziram o conhecimento e a elucidação, mas também a ignorância e 
a cegueira. (MORIN, 2003-a, p.15) 

 

Essa forma de conceber o conhecimento é a herança do pensamento 

cartesiano e mecanicista que presidiu o desenvolvimento científico desde o século 

XVIII. Fomos educados para pensar a partir dessa lógica, dividindo as dificuldades 

em pequenos pedaços, estudando-os detalhadamente para compreender seu 

funcionamento e sua composição, ou seja, o todo se apreenderia a partir do 

conhecimento das partes. Fazendo referência ao princípio baseado em Pascal (apud 

MORIN, 2005, p. 181) “só posso compreender um todo se conheço, 

especificamente, as partes, mas só posso compreender as partes se conhecer o 

todo”, o autor reafirma a impossibilidade de aplicação da ideia cartesiana de que é 

possível conhecer o todo a partir do conhecimento das partes.   

Verificamos que atualmente, os novos desafios da vida e a própria ciência 

nos levam a perceber que a realidade é complexa e exige um olhar mais 

amplo/global e ao mesmo tempo local, que inclui a incorporação dos fenômenos 

inusitados, das incertezas que não podemos superar com uma visão parcial e 

fragmentada dos problemas.  

Os autores Gonçalves e Guará (2010) apontam que estamos diante de uma 

nova realidade, mais complexa e multifacetada, a qual tem provocado mudanças na 

forma como a sociedade se organiza. A articulação em redes é uma dessas novas 

propostas que emergem fortemente nos últimos anos, envolvendo ações da 

sociedade civil organizada, órgãos de governo e órgão não governamentais (Ongs), 

além do setor privado. No entanto, os autores ressaltam que: 

[...] apesar de a orientação para o trabalho em rede ter emergido como 
critério importante na formulação de políticas sociais, a estrutura dos 
serviços públicos com os quais convivemos ainda são as mesmas 
estruturas verticalizadas e compartimentalizadas que até pouco tempo atrás 
pareciam atender bem às demandas da vida cidadã. (GONÇALVES; 
GUARÁ, 2010, p. 12) 

O trabalho em rede é sugerido como uma alternativa de superação do 

trabalho fragmentado por ser um modo de representação das inter-relações e 

conexões entre as diferentes esferas, integrando competências e intervenções, que 

demanda articulação dos serviços entre os envolvidos, para atender as novas 

demandas provenientes da complexidade dessa sociedade em que vivemos, onde o 



 

ser humano não é uma pessoa fragmentada, seu corpo e a sua mente estão 

diretamente interligados. Precisamos entender esse ser humano numa inter-relação 

entre o todo e suas partes / as partes e o todo, além do contexto em que está 

inserido. 

Ir além da perspectiva de totalidade integradora, é entender e discutir sobre 

a importância e necessidade da articulação da Rede de Proteção Integral da Criança 

e do Adolescente que se encontra em situação de risco pessoal (vulnerabilidade 

social/ ou que tenha algum de seus direitos violados). E assim, “usar a fórmula da 

antropolítica, que não se limita ao pensar global e agir local, mas se exprime pela 

junção do: pensar global/agir local; pensar local/agir global” (MORIN, 2003 - a, 

p.160), ou seja, entender as interfaces da nossa realidade local atrelada a um 

cenário mais amplo e complexo para então, propormos ações que além de atender 

as necessidades da nossa comunidade, venham contribuir para a transformação da 

sociedade como um todo. 

Uma análise histórica nos mostra que as crianças e os adolescentes ao 

longo do tempo têm sido foco de políticas, de ação ou omissão do Estado, assim 

como objeto de ação da família e da sociedade. “Se, por um lado, houve momentos 

em que não se distinguia a infância da vida adulta, por outro houve aqueles em que 

foram consideradas nas suas especificidades” (ARIÈS, 1981, apud FALEIROS, 

2005, p.171).  Por vários séculos, “crianças e adolescentes foram colocados no lugar 

de sem fala “infante” (quietinhos), ou como membros da infantaria dos exércitos 

medievais, ou ainda como objetos da esfera doméstica” (FALEIROS, 2005, p.171). 

Ao longo dos Séculos XVIII e XIX, observa-se na literatura o deslocamento de 

poder e domínio da Igreja articulado com setores privados e públicos, para o 

domínio do Estado, que passaria a regulamentar e subsidiar ações da “causa da 

infância”. Com as profundas transformações econômicas, políticas e culturais que 

marcaram o ocidente no século XIX, a noção de infância adquire novo sentido social, 

ou seja, a “criança deixa de ser objeto de interesse, preocupação e ação no âmbito 

privado da família e da Igreja para tornar-se uma questão de cunho social, de 

competência administrativa do Estado” (RIZZINI, 1997, p. 24-25, apud PEREZ; 

PASSONE, 2010). 

No final do século XIX e início do século XX, houve intervenções do Estado 

com a constituição de novas leis e políticas sociais voltadas ao “menor”, com o 



 

objetivo de enfrentar a “ociosidade infantil”, a vadiagem, atender os órfãos, com 

instituições de acolhimento e recolhimento.  

  Após a Segunda Guerra Mundial, a pobreza e a desigualdade entram em 

destaque. Diante dessa situação, cresce a pressão promovida pelos movimentos 

sociais e a Comunidade Internacional passou a adotar recomendações de proteção 

e garantias dos direitos da criança paulatinamente.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, reconheceu que a 
infância merecia cuidados especiais. Posteriormente, foi reconhecido que 
essa condição peculiar de vida exigia uma declaração à parte e, em 1959, 
foi aprovada a Declaração dos Direitos da Criança. Porém, foi em 1989, 
com a realização da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, 
que foi efetivado o paradigma internacional de defesa dos direitos desse 
grupo, a partir do qual os diversos países signatários, respaldados na 
chamada Doutrina da Proteção Integral, passaram a criar instrumentos para 
garantia e efetivação desses direitos (BRASIL, 2007, p. 16). 

Segundo Custódio (2008, p.23) “as transformações estruturais no universo 

político consolidadas no encerrar do século XX contrapuseram duas doutrinas de 

traço forte, denominadas por situação irregular: aquela que considerava os menores 

como objeto de medidas judiciais e proteção integral: que parte dos direitos das 

crianças”, que reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), a lei 

asseguraria a satisfação das necessidades dos indivíduos de menor idade, nos seus 

diferentes aspectos, incluindo-se os pertinentes à saúde, educação, recreação, 

profissionalização, etc.  

Para garantir, constitucionalmente, o paradigma da Proteção Integral como 

norteador de uma nova forma de conceber as políticas de atendimento à infância, 

“era fundamental que as crianças e adolescentes deixassem de ser vistos como 

menores em situação irregular e - portanto, apenas objeto de medidas judiciais - e 

passassem, pelo menos no plano legal, a ser considerados sujeitos de direitos, 

portanto cidadãos” (FURINI, 2011, p.24).  

Nos anos 80, diante da redemocratização do país, após um longo período de 

ditadura, a sociedade brasileira se organiza na luta pela reestruturação da 

democracia do país, no anseio da liberdade, dos direitos individuais e também dos 

direitos sociais. No plano político-econômico, “as mudanças promovidas a partir dos 

anos 80 do século passado se caracterizaram pelo embate com o neoliberalismo e 

as transformações do sistema de políticas sociais” (PEREZ; PASSONE, 2010, p. 

665). 



 

Destacamos que, devido à mobilização de diferentes grupos sociais nesse 

período, crianças e adolescentes passaram a ser vistos como um grupo portador de 

direitos e passíveis de proteção especial. De acordo Perez e Passone (2010, p.650), 

é notório que 

[...] no século XX, os três momentos mais importantes de transformação 

institucional e de produção legal estiveram associados às três profundas 
alterações estruturais que envolveram o Estado brasileiro, a saber: o Estado 
Novo, caracterizado pelo autoritarismo populista de “Getúlio Vargas - 1930 a 
1945; a ditadura militar e o retrocesso dos precários direitos políticos e civis 
- 1964 a 1985, e o período de redemocratização, a partir de 1985” 
(CARVALHO, 2004; NEPP, 1991, apud PEREZ; PASSONE, 2010, p.650), 
culminando na Constituição de 1988 e no reconhecimento dos direitos 
constitutivos de cidadania para todos os brasileiros. 

Esse século é considerado por Marcílio (1998, p.47) o “marco da descoberta, 

da valorização, defesa e proteção da criança, quando se formulam os seus direitos 

básicos, reconhecendo-se, com eles, que a criança é um ser humano especial, com 

características específicas, e que tem direitos próprios”.  

Em 1988 se instituiu a nova Constituição Federal (CF), no qual os direitos da 

criança e do adolescente também são assegurados.  Esse documento, antecipando-

se à Convenção Internacional sobre Direitos das Crianças e inspirada pela Doutrina 

da Proteção Integral, nos artigos 227, 228 e 229, redefiniu a posição e a 

representação da criança na sociedade, reconhecendo-a como sujeito de direitos e 

objeto de proteção integral. Assim, a Rede de Proteção Integral à Criança e ao 

Adolescente é iniciada com a aprovação da Constituição Brasileira de 1988, 

especificamente no seu Art. 227, onde preconiza que: 

[...] é dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, 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” e aponta em seu parágrafo § 1º, que o Estado 
promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do 
adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais e 
obedecendo a alguns preceitos. (BRASIL, 2013 - a, p. 45). 

Fazendo uma ressalva, entendemos aqui, a família como a esfera primeira, 

natural e básica de atenção, cabendo ao Estado oferecer condições mínimas para 

que essa instituição cumpra a sua função. Considerando que, somente a partir da 

Constituição Federal - CF (1988) e da regulamentação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA - (1990), a legislação brasileira reconhece a criança e o 



 

adolescente como cidadãos e os direitos fundamentais ao seu desenvolvimento, 

tornando-se prioridade nas ações do Estado.  

É de grande relevância salientar que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), promulgado em 13 de julho de 1990, substituiu a repressiva doutrina do 

Código de Menores de 1979, visto que foi formulado tendo como princípios 

norteadores a Doutrina de Proteção Integral e da Prioridade Absoluta, instaurando 

assim, novas referências políticas, jurídicas e sociais, ao definir em seus primeiros 

artigos que toda criança e todo adolescente têm direito à proteção integral, 

considerando-os como sujeito de direitos individuais e coletivos, cuja 

responsabilidade é da família, da sociedade e do Estado.  

Furini (2011) destaca que foi fundamental neste período de mudanças 

paradigmáticas, a participação das organizações em defesa do direito da infância, 

contribuindo para que a Nova Constituição assegurasse de fato os direitos da 

criança e do adolescente, pois só após a regulamentação da Constituição Federal 

de 1988 foram instituídas as ordenações legais com base nos direitos sociais.: o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n. 8.069/90), a Lei Orgânica da 

Saúde – LOS (Lei Federal n. 8.080/90); a criação do Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente – Conanda (Lei Federal n. 8.242/91); a Lei Orgânica da 

Assistência Social – Loas (Lei Federal n. 8.742/93), a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN (Lei Federal n. 9.394/96); a Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar – Losan (Lei Federal n. 11.346/06), além da recente integração 

dos serviços sociais, por meio do Sistema Único de Assistência Social – Suas.  

Todos esses amparos legais criaram condições de assegurar as diretrizes 

de políticas públicas sociais básicas, tendo como finalidade atender às necessidades 

primordiais da população, como saúde, educação, cultura, alimentação, esporte, 

lazer e profissionalização, considerado o acesso aos direitos sociais uma dimensão 

da cidadania (BRASIL, 2013-a). 

Desse modo, verifica-se que a implementação das legislações e das 

políticas públicas sociais voltadas para o atendimento à Criança e ao Adolescente foi 

marcada por articulações e histórias de lutas em defesa da infância. Esse cenário 

tem proporcionado o impulso à mudança cultural em relação à infância e o início do 

sistema de proteção integral no país. 



 

2. Conhecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 

e a Rede de Proteção Integral 

 

Do século XVIII ao XX e até o atual momento do século XXI, todas as 

declarações internacionais e nacionais sobre os direitos humanos propagam os 

direitos imprescritíveis à liberdade, solidariedade, igualdade, à dignidade, ao 

respeito, à paz. O caráter de universalidade é sua condição principal de existência 

humana. 

Diante dessas prerrogativas, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

no seu artigo 86 (BRASIL, 2011) diz que “a política de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações 

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

dos Municípios”, concebeu o Sistema de Garantia de Direitos, cujo modelo 

estabelece uma ampla parceria entre a Família, Sociedade Civil e Poder Público, 

para que juntos possam elaborar e monitorar a execução de todas as políticas 

públicas voltadas para o universo da infância e adolescência. 

A sistemática estabelecida pela Lei nº 8.069/90 - o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – “para plena efetivação dos direitos infanto-juvenis importa na 
intervenção de diversos órgãos e autoridades, que embora possuam 
atribuições específicas a desempenhar, têm igual responsabilidade na 
apuração e integral solução dos problemas existentes, tanto no plano 
individual quanto coletivo. [...] O moderno “Sistema de Garantias” não mais 
contempla uma “autoridade suprema”, sendo o papel de cada um de seus 
integrantes igualmente importante para que a “proteção integral” de todas 
as crianças e adolescentes, prometida já pelo art. 1º, da Lei nº 8.069/90, 
seja alcançada” (DIGIÁCOMO, 2013, p.01). 

É nesse contexto e principalmente a partir do surgimento do Conselho 

Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA- Lei 

8242/91), previsto no artigo 88 da lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), e da Resolução 113/ 2006 CONANDA, que foi consolidado o 

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) dando 

inicio a um movimento amplo, envolvendo todos os atores sociais, no sentido de se 

trabalhar em rede, de forma sistemática, integrada e em parceria, em prol dos 

interesses de crianças e adolescentes. Intensificou-se, então, a forma de 

intervenção social em rede na busca da promoção e restituição do direito violado.  



 

O Conanda (2006) determina os parâmetros para a institucionalização e 

fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, e 

no seu artigo 1º da resolução 113/2006, define que o: 

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente constitui-se 
na 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. 
§ 1º Esse 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 (CONANDA, 2006, s/p). 

O Sistema de Garantia de Direitos à Criança e ao Adolescente funciona 

como uma espécie de rede de proteção. Previsto no art. 5º da Resolução 113 / 

Conanda (2006, s/p.), “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”, nos níveis 

Federal, Estadual, Distrital e Municipal. Existe, para cada eixo, uma lógica de 

articulação de espaços públicos e instrumentos/mecanismos a serem mobilizados na 

consecução dos objetivos do atendimento, da vigilância e da responsabilização. 

Esse sistema tornou-se a ferramenta indispensável para proteger as crianças 

e os adolescentes em situação de risco (sob ameaça de violação de direitos por 

abandono, violência física, psicológica ou sexual, exploração sexual comercial, 

situação de rua, de trabalho infantil e outras formas de submissão que provocam 

danos e agravos físicos e emocionais). Sendo assim, o trabalho entre esses atores 

e/ou instituições deve acontecer a partir de ações integradas e intersetoriais, com 

um fluxo organizado de procedimentos a partir dos sinais de alerta.  

 

3. Os Desafios do Trabalho em Rede e o Papel da Escola nesse processo 

 

Considera-se que a Rede de Proteção não é um novo serviço, mas, sim uma 

concepção de trabalho integrado e intersetorial revelada em uma metodologia de 

atuação que engloba muitas instituições. Demanda a articulação das pessoas, 

organizações e instituições que têm como objetivo compartilhar causas, projetos, de 



 

modo igualitário e democrático, baseado na cooperação, na conectividade, na 

divisão de responsabilidades e competências.  Essa organização deve possibilitar a 

troca de informações e saberes, pois ao se articularem em rede, os serviços 

potencializam suas capacidades.  

De acordo com Unbehaum3 (2010), desafio é a articulação da escola nesse 

sistema e para que isso aconteça é preciso considerar alguns aspectos: 

- A Escola precisa identificar em seu bairro, as instituições governamentais e 

não governamentais, que compõe a Rede de Proteção (já citados anteriormente) e 

as pessoas responsáveis pelos serviços disponíveis a partir dos projetos e 

programas instituídos.  

- É fundamental envolver os profissionais da escola, as famílias e a 

comunidade no processo. A todos (as) é preciso oferecer o conhecimento e a 

compreensão dos fundamentos do ECA e do Sistema de Garantia de Direitos, bem 

como, a existência e importância da Rede de Proteção, de forma que concebam o 

ECA como uma ferramenta pedagógica importante no processo de desenvolvimento 

pleno das pessoas, na compreensão da noção de direitos e de deveres. 

- A capacitação dos gestores, professores e demais profissionais que atuam 

na escola é imprescindível, para que estejam preparados para o reconhecimento, 

prevenção e enfrentamento das diferentes situações de conflitos e violência a que 

está exposta a população infanto-juvenil.  

Dessa forma, pode-se estabelecer a interação com a ampla Rede de 

Proteção Integral à Criança e ao Adolescente, a qual deverá ser construída a partir 

do diálogo, respeito entre os profissionais e às suas funções, entendendo às 

potencialidades e limitações de cada um, para assim efetivar ações integradas, 

intersetoriais, colaborativas e articuladas. 

 

4. Implementação Pedagógica na Escola  

 

 A Implementação Pedagógica na Escola foi aplicada no Colégio 

Estadual Polivalente de Apucarana – Ensino Fundamental e Médio, no Município de 

Apucarana – PR, tendo como público alvo a comunidade em geral: direção, 

professores, pedagogos, funcionários.  

                                                 
3 Sandra Unbehaum é  Socióloga, pesquisadora do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas 

Coordenadora de Projetos na ECOS – Comunicação em Sexualidade. 



 

A primeira etapa dessa proposta aconteceu entre os meses de setembro e 

dezembro de 2014. Nesse período foi realizada a identificação das Instituições que 

compõem a Rede de Proteção da Infância e Adolescência no Município de 

Apucarana: NRE, Patrulha Escolar, Sistema de Atendimento Infanto-Juvenil - SAI, 

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes- CMDCA, 

Conselho Tutelar, Centro de Assistência Social, Centro de Referência -CRÁS, 

Centro de Referencia Especializada da Assistência Social - CREAS, CENTRO POP, 

Unidade Básica de Saúde - UBS, Centro da Juventude,  Centro de Atendimento à 

Mulher (CAM), Centro de Atenção  Psicossocial Infantil - CAPS I, Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas-CAPS AD, fazendo visitas, com o anseio de identificar 

os atores responsáveis e os serviços que oferecem para atender a esse público que 

está em situação de risco pessoal, ou seja, que tiveram algum de seus direitos 

violados. Nesta ação, oportunizou-se de estabelecer vínculo com esses 

profissionais, demonstrando o interesse da escola em desenvolver um trabalho 

articulado com toda a rede. No caso dos projetos ou programas que são oferecidos 

em várias regiões, priorizou-se a visita na instituição/ou órgão que faz parte da 

comunidade local da escola. 

Feito isso, a segunda etapa foi a divulgação sobre o tema durante a I e II  

Semana Pedagógica – Formação Continuada /2015 (fevereiro e julho de 2015) para 

toda a comunidade escolar presente, além do envio de email e disponibilização do 

cronograma nos murais do colégio. Foram momentos de propagar a importância do 

projeto no âmbito da educação e fazer o convite para participarem do Ciclo de 

Discussões.  

 A ideia do Ciclo de Discussões, a 3ª etapa dessa etapa do PDE, foi 

constituída na possibilidade de oferecer a comunidade Polivalente, momentos de 

estudo e reflexão a respeito dos aspectos históricos, normativos, políticas públicas e 

as principais diretrizes que norteiam o Sistema de Garantia de Direitos à Criança e 

ao Adolescente, pois, sem esse conhecimento inicial não seria possível discutir a 

respeito do trabalho articulado em rede. Ofertou-se uma formação continuada no 

formato de Ciclo de Discussões, organizada em oito (8) encontros totalizando 32 

horas, que foram certificadas pela Universidade do Estado do Paraná – UNESPAR.  

O evento foi efetivado entre os meses de agosto e outubro de 2015, com a 

participação de 35 profissionais, sendo na sua maioria composta por Agentes 

Educacionais I e II, pedagogos e direção. Em relação ao envolvimento dos 



 

professores, não obteve-se o mesmo resultado, sendo que em uma escola com mais 

de 80 professores, apenas sete (7) professores regentes do colégio, além dos cinco 

(5) professores de outras escolas, participaram dessa formação. A proposta foi 

elogiada, eles achavam o tema muito interessante, mas, haviam obstáculos para 

participar do evento, entre eles: -ter que se comprometer 8 terças-feiras e isso 

significa dois meses, levando em consideração que estavam com atividades em 

vários sábados; -alguns professores estavam participando da formação Pacto do 

Ensino Médio; -apesar de conceber-se o tema como essencial, muitos deles não tem 

essa concepção porque são especialistas  nas disciplinas e esse assunto 

aparentemente é para pedagogo; -pelo simples fato de não ter interesse em 

participar, -por ter a terça-feira comprometida com outras atividades que não 

poderiam ser transferida, e ou por outros motivos pessoais. 

Pode-se contar com a participação dos representantes de cada instituição que 

compõem a Rede de Proteção Integral, os quais tem por finalidade assegurar a 

defesa, promoção, e o controle dos direitos humanos das crianças e adolescentes 

no Município de Apucarana. Eles apresentaram a forma de organização e 

funcionamento dos principais programas vigentes na área da Educação, Assistência 

Social, Segurança Pública, Saúde, da Justiça e dos Conselhos de direitos, ofertados 

em no Município de Apucarana e conduziram as discussões sobre o trabalho que 

exercem. Segue quadro 1 - demonstrativo da organização do evento. 

 

 
 

1º ENCONTRO 
 

 

- Concepção Histórica sobre Infância. 
- Teoria da Proteção Integral: Pressuposto teórico para a Compreensão do Direito da Criança e do 
Adolescente. 
- Políticas Sociais de Atendimento às Crianças e aos Adolescentes no Brasil. 
Palestrante: Cátia Cristina Zanela Delmasquio 
Foram utilizados os textos I e II do Material Didático Pedagógico como referência: 
CUSTÓDIO, André Viana. Teoria da Proteção Integral: Pressuposto teórico para a Compreensão do 
Direito da Criança e do Adolescente. Revista do Direito. São Paulo (29): 22- 43, janeiro / junho 2008.  
Disponível em:< https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/view/657/454> Acesso em: 04 jul. 
2014. 
PEREZ, José Roberto Rus; PASSONE, Eric Ferdinando. Políticas Sociais de Atendimento às Crianças 
e aos adolescentes no Brasil. Cadernos de Pesquisa, v.40, n.140, p. 649-673, maio/ago. 
2010.Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/cp/v40n140/a1740140.pdf>Acesso em: 20 jun. 2014. 
Vídeo: 
A invenção da Infância. Disponível em:  
<https://www.youtube.com/watch?v=TGokX10UfOo&feature=youtu.be 

 
2º ENCONTRO 

- ECA na Escola. 
- O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e o Desafio do Trabalho em “Rede”. 
Palestrante: Cátia Cristina Zanela Delmasquio 
Foram utilizados os Textos III e IV do Material Didático Pedagógico como referência: 
-  DIGIÁCOMO, Murillo José. O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e o 
Desafio do Trabalho em “Rede”. Curitiba: agosto/2013. Disponível em: < 
http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=390> Acesso em: 10 jul. 2014. 
-CONANDA. Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente - Resolução 
113/CONANDA/2006. Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Interlagos – 
CEDECA, São Paulo: 2006. 
Vídeo:  

https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/view/657/454
https://www.youtube.com/watch?v=TGokX10UfOo&feature=youtu.be
http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=390


 

- ECA na Escola (Escola Interativa apresentada em 11/08/2015) - Breve histórico sobre a Legislação na 
área da Infância e Juventude com abordagem específica sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Disponível em: 
<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1467  
- Aberto para discussão coletiva e troca de experiências. 

 
 
 
 

3º ENCONTRO 
 
 

- Sistema de Garantia de Direitos da Infância e Juventude. O que a escola tem haver com isso?  
Palestrante: Cátia Cristina Zanela Delmasquio 
Vídeo:  
Sistema de Garantia de Direitos da Infância e Juventude. O que a escola tem haver com isso?  
UNBEHAUM, Sandra. Sistema de Garantia de Direitos da Infância e da Juventude. 1º. Encontro sobre 
Mediação Escolar e Comunitária Serra Negra – SP. Disponível em < 
www.youtube.com/watch?v=3Iys_b9bFSc> Acesso em 01/09/2015. 
Início da apresentação do trabalho desenvolvido pelas instituições que compõem a Rede de Proteção 
Integral a Criança e ao Adolescente, divulgando suas diretrizes e orientando a comunidade quanto ao 
acesso aos programas /ou projetos, serviços que oferecem na perspectiva do trabalho em rede frente ao 
desafio da garantia dos direitos da Criança e do Adolescente. 
- Colégio Estadual Polivalente de Apucarana 
Palestrante: Cátia Cristina Zanela Delmasquio 
- Núcleo Regional de Educação de Apucarana 
Palestrante: Técnica Pedagógica 
Ação Proposta em conjunto: - Organizar  reuniões junto ao núcleo e demais instituições da rede, se 
necessário. 

 
4º ENCONTRO 

 
 

Apresentação do trabalho desenvolvido pelas instituições que compõem a Rede de Proteção Integral a 
Criança e ao Adolescente. 
- Ministério Público, do Juizado da Vara e da Juventude 
Palestrante: Representante do Sistema de Atendimento a Infância e Juventude- SAI 
Ação Proposta em conjunto: Colocou-se à disposição para eventuais necessidades. 
- Segurança Pública (Patrulhar Escolar Comunitária) 
Palestrante: Patrulheiro Cabo 
Ação Proposta em conjunto: - Palestras interativas de mais ou menos 10 a 20 min de duração sobre 
prevenção ao uso de drogas. 

 
5º ENCONTRO 

 

Apresentação do trabalho desenvolvido pelas instituições que compõem a Rede de Proteção Integral a 
Criança e ao Adolescente. 
- Conselho Municipal de Direitos à Criança e ao Adolescente CMDCA – Apucarana 
Palestrante: Assistente Social e Conselheira do CMDCA 
Ação Proposta em conjunto:: - Trazer um especialista na área de dedução do imposto de renda para 
orientar os profissionais a doarem parte do seu imposto às entidades vinculadas ao CMDCA. 
- Conselho Tutelar  
Palestrantes: 2 Conselheiros 
Ação Proposta em conjunto:: - Reunião com os responsáveis pelos alunos faltosos ou em risco de 
abandono escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
6º ENCONTRO 

Apresentação do trabalho desenvolvido pelas instituições que compõem a Rede de Proteção Integral a 
Criança e ao Adolescente. 
- Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)  
Palestrantes: 3 Assistentes Sociais/ Coordenadora / Psicóloga. 
Ação Proposta em conjunto:: Fazer as visitas domiciliares e atendimentos as famílias que necessitam 
do serviço. 
- Centro de Referência de Assistência Social (CREAS)  
Palestrantes Psicologa/ 4 Assistentes Sociais/ Coordenadora/ Psicologa/ 
Ação Proposta: - Nos auxiliar na identificação de suspeita de abuso sexual ou violência, quando 
solicitarmos. 
-Centro POP; 
Palestantes:  Assistente Social e Coordenadora /  Educador Social. 
Ação Proposta em conjunto:: - Participar da reunião com o Conselho Tutelar com os responsáveis pelos 
alunos faltosos ou em risco de abandono escolar.  

 
 
 
 
 

7º ENCONTRO 
 

Apresentação do trabalho desenvolvido pelas instituições que compõem a Rede de Proteção Integral a 
Criança e ao Adolescente. 
- Centro da Juventude; 
Palestrante:  Assistente Social 
- Unidade Básica de Saúde (UBS); 
Palestrante:  Enfermeira Chefe / Auxiliar Saúde Bucal. 
Ação Proposta em conjunto: Palestra sobre prevenção nos diversos assuntos referentes a saúde. 
-Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); 
Palestrante: - Fisioterapeuta 
Ação Proposta em conjunto:  Solicitou espaço da escola para trabalhar com o grupo da terceira idade e 
alunos que necessitam desse atendimento. Atendimento em grupo. 
- Centro de Atendimento a Mulher (CAM); 
Palestrante: Psicóloga  e Assistente Social e Coordenadora Geral do CAM. 
Ação Proposta em conjunto: - Palestra sobre violência com os alunos e ou comunidade em geral. 

 
 
 

8º ENCONTRO 
 

Apresentação do trabalho desenvolvido pelas instituições que compõem a Rede de Proteção Integral a 
Criança e ao Adolescente. 
- Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD; 
Palestrantes: Psicóloga / Psiquiatra 
Ação Proposta em conjunto: Atendimento aos alunos maiores de 18 anos de idade e que necessitem de 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1467
http://www.youtube.com/watch?v=3Iys_b9bFSc


 

acompanhamento referente ao uso abusivo de drogas e álcool. Disponibilizaram-se para fazer palestras 
com os alunos em relação à prevenção do uso das substâncias citadas. 
- Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS I; 
Palestrante: Terapeuta Ocupacional 
Ação Proposta em conjunto: - Atendimentos aos alunos encaminhados pela escola. 

Quadro 1: Cronograma do Ciclo de Discussões. Autora: Cátia Cristina Zanela Delmasquio 

Nos três primeiros encontros foi abordada a fundamentação teórica conforme 

indicado no quadro. Na sequência iniciou a apresentação das instituições, com a 

participação dos profissionais de diferentes áreas que indicaram a Política Pública 

que atuava, bem como a base legal que respalda o funcionamento; como é 

composta a equipe indicada no documento norteador e a real que trabalha na 

instituição, programas que desenvolvem, os atendimentos que ofertam, o público, 

como/ quais e quando encaminhar possíveis casos, os desafios/limitações que 

encontram no dia a dia, as experiências que obtiveram êxito, além de outras 

informações que acreditavam ser de relevância. Neste momento, foi possível, 

identificar a existência de profissionais que apresentam interesses semelhantes, e 

realizam trabalhos de forma que possam oportunizar condições para o 

fortalecimento da rede de proteção integral, apesar das diversas implicações que se 

deparam resultantes dos descasos do sistema político, econômico e social que se 

encontra nosso país. 

Percebeu-se nas apresentações que as profissionais na sua maioria, são 

contratadas(os) como cargo de confiança, pessoas recém formadas e que não 

recebem capacitação inicial sobre sua função dentro do programa que atua, iniciam 

na “garra” e determinação. Assim, como nós educadoras, trabalham com equipe 

reduzida e têm dificuldade em dar conta da demanda, em alguns momentos ficam 

sem profissionais de determinada especialidade não completando o quadro de 

profissionais proposto no documento norteador dos programas, às adversidades 

encontradas nas famílias, mesmo diante dessas circunstâncias, se esforçam para 

trabalhar de forma articulada, pois compreendem a sua importância para a resolução 

dos problemas enfrentados. Existem ações que são realizadas em conjunto entre as 

instituições, o que demonstra o início da formação da rede e a compreensão da 

importância do fortalecimento do trabalho em rede para desempenharem 

adequadamente o seu trabalho e atingirem o objetivo. O processo aconteceu numa 

relação de parceria e de igualdade, de respeito ao trabalho do outro que tem o seu 

devido valor no processo de garantia de direitos.  



 

No final de cada encontro foi elaborada uma ação conjunta entre a escola e a 

instituição, as quais podem ser visualizadas no cronograma do Ciclo de Discussões. 

Foi perceptível o interesse dos participantes no decorrer dos encontros 

quando discutiam inclusive situações (casos) que ultrapassavam os muros da 

escola, também nos depoimentos feitos pelos mesmos quando relataram o 

desconhecimento dos programas ofertados no município e quanto ao conhecimento 

que foi agregado a partir do evento.  

Paralelamente a implementação, a Secretaria de Estado da Educação 

(SEED), ofertou a formação continuada em EAD conhecida por Grupo de trabalho 

em Rede (GTR), onde professores, pedagogos e diretores, de diversos municípios 

do Estado foram inscritos no curso organizado e mediado pela pesquisadora com o 

título: “A Escola Articulada com a Rede de Proteção Integral a Criança e ao 

Adolescente”, onde foi disponibilizado todo o referencial teórico aqui apontado, bem 

como os documentos produzidos pela pesquisadora no decorrer do Programa de 

Desenvolvimento (PDE), são eles: Projeto de Intervenção Pedagógica, Material 

Didático Pedagógico, Relato da Implementação Pedagógica. O intuito era ampliar 

discussões sobre o tema e sobre o trabalho desenvolvido pela pesquisadora. 

Este trabalho com o grupo ocorreu em três módulos através da plataforma 

MOODLLE 6, que oportunizou fóruns de apresentação e debates, glossário, diários 

que se diferencia do fórum por não ser aberta a visualização dos comentários a 

todos, mas apenas ao cursista/tutor e a autoavaliação. O grupo foi composto por 20 

cursistas, tendo três desistências devido a nova configuração do curso que está em 

uma versão mais complexa. Esse evento teve a duração de três meses (setembro a 

outubro de 2015).  

Por meio desta atividade, principalmente por ter a participação de 

profissionais de diferentes localidades, foi possível vivenciar momentos de reflexão, 

estudo e troca de experiências sobre o do trabalho articulado em rede, aliado, à 

troca das percepções a respeito da necessidade de implementar outros momentos 

de formação continuada onde houvessem a continuidade dos estudos sobre a 

atuação em rede entre profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos 

da Criança e do Adolescente de forma que abrangesse mais pessoas.  

 

 

 



 

 Considerações Finais 

  

Tem-se a convicção de que a escola possui um papel preponderante por ser 

um espaço de debate e difusão de informações que pode influenciar positivamente 

pais e comunidade. “Ao mesmo tempo, ao se integrar ao Sistema de Garantia de 

Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, a escola passa a ser um dos locais 

onde crianças, adolescentes e jovens podem contatar pessoas capacitadas e 

preparadas para auxiliar na denúncia” (BRASIL, 2007, p. 9), quando tiverem algum 

de seus direitos violados. 

Posto isto, é essencial que os profissionais da educação em geral tenham 

consciência de que, de uma forma ou de outra, “são integrantes do mencionado 

Sistema de Garantias/Rede de Proteção dos direitos da criança e do adolescente e, 

como os demais, detém uma parcela da responsabilidade pela plena efetivação dos 

direitos infanto-juvenis preconizada pelo já mencionado art. 1º, da Lei nº 8.069/90” 

(DIGIÁCOMO, 2003, p. 06).  

Com essa pesquisa-ação, foi possível conhecer o Sistema de Garantia de 

Direitos, e reconhecer que as leis estão postas, mas, por si só não serão colocadas 

em práticas. Há a necessidade de mobilização das instituições para sua efetivação, 

pois, sabemos que muitas vezes o que está normatizado no papel, não acontece na 

prática. Por esse motivo, se faz necessário que as pessoas conheçam as 

instituições do Sistema de Garantia de Direitos, suas atribuições, funções e a forma 

de acessá-las, estabelecendo vínculos com elas. Nessa perspectiva que foi 

propiciado à comunidade do Colégio Estadual Polivalente de Apucarana, o contato 

com representantes das outras instituições para que esses pudessem apresentar 

pessoalmente o trabalho que desenvolvem, divulgando suas diretrizes e orientando 

a comunidade quanto ao acesso aos programas /ou projetos, serviços que 

oferecem.   

Ao longo da realização deste trabalho, confirmou-se que é preciso efetivar o 

trabalho articulado em rede entre as instituições, e principalmente participar do 

Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CMDA), que é 

concebido como um espaço democrático, possibilitando análise, discussão, 

elaboração de propostas e de políticas públicas, onde unem-se forças da sociedade 

civil e pública em prol da garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes. 

Nesse sentido, as ações aqui descritas aqui tiveram como foco criar mecanismos e 



 

instrumentos que potencializem o fortalecimento e acompanhamento das ações de 

promoção, proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes. 

Mesmo com essa experiência bem sucedida, tem-se muito a evoluir no 

sentido do trabalho articulado em rede, pois, verifica-se a existência de muitos 

programas de atendimento, mas com pouca conexão entre eles. Pretende-se num 

futuro próximo participar de momentos onde se realize estudos de caso, contando 

com a representatividade de cada instituição se dispondo a pensar no melhor para 

atender essas crianças e adolescentes que estão com seus direitos ameaçados e/ou 

violados.    

Mediante análise e sugestões dos participantes do Ciclo de Discussões e do 

Grupo de Trabalho em Rede (GTR), esse trabalho terá continuidade com as devidas 

adequações e melhorias possíveis, principalmente no que diz respeito ao trabalho 

preventivo em relação à garantia de direitos e o envolvimento maior dos alunos e 

seus familiares nesse processo de formação.  Esse é o objetivo do PDE, que a partir 

da experiência obtida no decorrer do desenvolvimento dos projetos e 

implementações surjam novas propostas de práticas pedagógicas que venham a 

contribuir para a oferta de uma educação de qualidade e que não seja apenas para 

cumprir determinações do programa. 
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