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Apresentação

Juntar pessoas, formar vínculos, somar conhecimentos, atuar em
rede para transformar limites em possibilidades...
Esta publicação tem como objetivo compartilhar com os atores envolvidos
no processo de desenvolvimento da Rede Intersetorial de Enfrentamento às
Violências Contra Crianças e Adolescentes e com todos aqueles que atuam na
garantia dos Direitos das Crianças e Adolescentes as experiências e práticas significativas realizadas no período de 2011 a 2016, como parte da construção de um
Projeto voltado para uma Educação em Direitos Humanos.
As ações Intersetoriais desenvolvidas pelas Secretarias de Educação, Saúde,
Assistência Social, Conselheiros Tutelares, entre outros parceiros, visam subsidiar
práticas de Enfrentamento às Violências no contexto escolar, institucional e social,
tendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal e o
Estatuto da Criança e do Adolescente, como eixo norteador dos trabalhos.
Este livro aborda aspectos teóricos e práticos sobre Redes e os Direitos da
Infância e Adolescência; a história da rede Intersetorial de Guarulhos, legislações
nacionais e internacionais; fluxos de encaminhamentos dos diferentes serviços; as
parcerias; a Carta de Princípios construída pelo Grupo Gestor; decreto n° 32.979
de 29/10/2015 que instituiu o Grupo Gestor Intersetorial; depoimentos; desafios no
percurso; relatos de ações e práticas no contexto da intersetorialidade.
Cientes da complexidade que envolve o trabalho com o Enfrentamento das
Violências contra Crianças e Adolescentes, acreditamos que o trabalho intersetorial
é a melhor forma para a defesa e promoção dos direitos das crianças e adolescentes e permite o enfrentamento das violências de forma integrada e sistêmica
aumentando a resolutividade das ações desenvolvidas pelo conjunto das políticas
públicas do Município de Guarulhos.
Prof. Moacir de Souza
Secretário Municipal de Educação
Guarulhos, dezembro de 2016

Foto: Evelyn Colombo
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Introdução

A Rede Intersetorial “Guarulhos: Cidade que Protege” tem procurado, ao
longo de seis anos de existência, construir práticas democráticas, participativas e
dialógicas com os segmentos, setores e atores que integram o Sistema de Garantia
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guarulhos.
Inspirada na sua própria ação participativa, a Rede optou por construir
uma publicação que contasse sua trajetória também de forma colaborativa, feita
e escrita com muitas mãos. Muitos personagens escreveram a história real dessa
Rede. E da mesma forma, a partir de muitas falas e pontos de vista, deve ser
transcrita essa historia para o papel.
Felizmente, as tecnologias de “rede” possibilitam às pessoas se comunicarem com mais facilidade, trocarem informações, encaminharem depoimentos,
decidirem processos e até construírem conteúdos colaborativamente.
A motivação em participar de algo coletivo tem relação com a valorização
do papel e da fala de cada ator no momento de contar o que foi vivido. E é esse
o espírito que a Rede procurou construir conjuntamente com os autores dessa
história.
Agradecemos cada palavra escrita ou pronunciada para essa publicação,
além de todos os esforços para que esse trabalho pudesse acontecer. Esse é o
espírito da rede que almejamos.

Boa leitura!
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Conhecendo um pouco mais sobre
Guarulhos1
População estimada 2016: 1.337.087
População 2010: 1.221.979
Homens

*

Mulheres

15 a 19 anos

52.067

4,30%

51.801

4,20%

10 a 14 anos

56.147

4,60%

55.415

4,50%

5 a 9 anos

49.370

4,00%

47.883

3,90%

0 a 4 anos

45.627

3,70%

44.079

3,60%

Totais

203.211

16,60%

199.178

16,20%

Total de homens e mulheres de 0 a 19 anos: 402.389.
*Com base no Censo de 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano – Município (IDHM)
• Em 1991 – 0,544
• Em 2000 – 0,678
• Em 2010 – 0,763

Números de Educandos
Educação Infantil (creche) – 0 a 03 anos: são atendidas cerca de 13.500 crianças
Educação Infantil (pré-escolas) – 4 e 5 anos: são atendidas cerca de 29.700 crianças
Ensino Fundamental I (6 aos 10 anos): são atendidos cerca de 59.987 educandos
Total geral: 103.187 educandos
Fonte: Secretaria Municipal de Educação - 2016
1 Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=351880> . Acesso em 01 out, 2016.
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PARTE I
1. Como surgiu a proposta de uma Rede Intersetorial em
Guarulhos?
Guarulhos ocupa o 13º lugar como município mais populoso no território
nacional e o segundo no Estado de São Paulo. A cidade possui uma estrutura de
garantia e proteção intersetorial da criança e do adolescente, na qual é possível
elencar programas, projetos e outros organismos existentes que integram o
Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) como
Conselho Municipal (CMDCA), Conselhos Tutelares (CTs), e outras instituições de
defesa e atendimento, além das instâncias do sistema de justiça, agentes públicos,
instâncias representativas (fórum, comissões, comitês, redes...)2.
São desenvolvidos também programas no âmbito intersetorial, como
o Programa Saúde na Escola (PSE), com intuito de garantir às crianças e aos
adolescentes uma educação na área da saúde, ou o “Atendimento Humanizado
a Crianças e Adolescentes Vítimas de Tráfico de Pessoas para Fins de Exploração
Sexual em Região de Fronteira”, estrutura que funciona no Posto Humanizado aos
Migrantes, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em conjunto com Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Este posto foi criado em
2006 e desde 2010 tornou-se uma política pública municipal.

Em 2008, a Saúde recebia grande demanda das escolas para avaliação psicológica de crianças
e adolescentes com dificuldades de aprendizagem. Nessa época, os casos eram encaminhados
de um serviço para o outro por meio de uma “guia de encaminhamento” e, quando muito, com
um relatório com poucas informações. Já existiam algumas ações (isoladas) entre saúde e escola,
mesmo assim, a dificuldade na comunicação era muito grande. Além disso, a relação com o
Conselho Tutelar também era extremamente difícil. Havia grande subnotificação dos casos de
situação de violência, devido ao medo e à atuação isolada de cada serviço e secretaria.

Maria Aparecida Vieira dos Santos
Psicóloga, especialista emsaúde da Secretaria da Saúde, desde 2008.

2 REIS, Núbia L. C. dos. Política de Proteção para Criança e Adolescente no Município de Guarulhos/SP: um retrato
do período de julho de 2010 a julho 2014. Guarulhos, 2015.
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Em 2008, profissionais da gestão pública da Saúde, Educação e Assistência
Social reconheciam a necessidade de uma política intersetorial mais fortalecida no
campo da proteção e do atendimento da violência contra crianças e adolescentes,
diante da complexidade das demandas, que extrapolavam as competências de
uma única secretaria.
Um grupo de profissionais das três secretarias começou a se reunir para
debater casos emblemáticos relacionados à violência infanto-juvenil. A intenção
era iniciar a articulação de ações, debater e encaminhar os casos e, aos poucos,
organizar um formato mais integrado de atuação.

As reuniões eram bastante conflituosas, com muitas cobranças de um serviço para outro e
interesses muito distintos entre si. Sem um objetivo comum, era muito difícil caminhar.

Marli dos Santos Siqueira e Maria Cecília Ramos da Silva Santos
Representantes da coordenação do Núcleo de Educação Inclusiva (NEI),
que fazem parte do grupo desde seu início

Na educação, o Núcleo de Educação Inclusiva (NEI) iniciou, em fevereiro
de 2009, um grupo de referência para elaborar e acompanhar um projeto de
articulação com outras Secretarias. Em setembro desse mesmo ano foi criada a
Divisão Técnica de Políticas para a Diversidade e Inclusão Educacional, por meio
do Decreto 26.965/2009 que, entre outras ações voltadas à valorização da diversidade, buscava estratégias para que a Secretaria de Educação definisse um fluxo
de encaminhamento das situações de violência identificadas na escola.
Foram iniciados novos diálogos com as Secretarias de Saúde e Assistência
Social para pensar e efetivar ações conjuntas na construção de uma rede intersetorial de prevenção às violências contra crianças e adolescentes. Os principais
desafios, identificados pelos técnicos, a serem superados por essa articulação eram:
• criação de um fluxo de encaminhamentos com menos barreiras e/ou
burocracias, com mais dados facilitadores às ações dos outros organismos;
• formação permanente e especializada, capaz de favorecer o fluxo dos atendimentos, assim como a ação articulada e em rede dos serviços existentes;
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• existência de um ponto de convergência dos serviços, no qual vários
segmentos envolvidos compartilham os procedimentos e encaminhamentos.

A rede em Guarulhos nasce, assim, da necessidade de uma ação intersetorial para o encaminhamento e solução de casos de violência contra crianças e
adolescentes. Sua função seria criar e fortalecer o diálogo entre os atores e consequentemente, entre os organismos sociais, para melhorar o fluxo de atendimento
dos casos notificados no município.
Além dessas questões, os profissionais também consideravam que uma
rede em funcionamento iria favorecer a integração dos serviços e dos atores
locais, fortalecendo a atuação nos territórios. Poderia ainda ampliar e facilitar a
ação da escola como espaço privilegiado de prevenção da violência e de comunicação direta com as famílias, desde que pudesse estar em constante diálogo com
outras instâncias como Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro
de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Unidades Básicas de
Saúde (UBS) e Conselho Tutelar.
Toda essa movimentação, logicamente, dependeria de um amplo esforço
de formação e articulação, fruto do comprometimento dos diferentes segmentos
e chefias, mas também dos técnicos e outros agentes do Sistema de Garantia
dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por fim, um programa de formação
permanente e com base na demanda dos agentes poderia facilitar o conhecimento e construção dos caminhos eficazes para melhor solução dos casos de alta
complexidade.

Diante dessas necessidades, as propostas iniciais sobre o que estaria no
escopo de ação dessa rede foram muito concretas, como:
• Criação de um grupo intersetorial, capaz de cuidar da gestão e funcionamento da rede, além de fornecer subsídios e orientações aos grupos que
solicitarem formação para diferentes profissionais no sistema de garantia
de direitos;
• Realização de reuniões intersetoriais mensais, com cronograma comum
anual, com cada segmento (saúde, educação e serviço social) e outros atores
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importantes, como conselho tutelar e secretaria de segurança pública, para
discutir casos de forma conjunta;
• Criação de um fluxo de notificação na rede e de comunicação claro para dar
o atendimento adequado aos casos apresentados;
• Construção de soluções conjuntas para os casos e para o funcionamento
das estruturas parceiras da rede.

Muito mais do que lidar com a demanda para melhoria estrutural do
atendimento, a função da Rede estava relacionada a otimizar o funcionamento e a
dar encaminhamentos para os casos.
E, diante desse contexto, são construídos os primeiros protótipos da Rede
Intersetorial “Guarulhos: Cidade que Protege”!

Medidas contra violência: bullying
Lei Municipal nº 6.568, de 5 de outubro de 2009, institui nas escolas a campanha de
combate a violência, conhecida como bullying.
Art. 1º Fica o Poder Executivo responsável por instituir a Campanha de Combate
a Violência, conhecida como bullying, de ação interdisciplinar e de participação
comunitária, nas escolas públicas municipais e privadas, no Município de Guarulhos.
Parágrafo único. Entende-se por bullying atitudes de violência física ou psicológica,
intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente, praticadas por um
indivíduo ou grupos de indivíduos, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo
de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de
desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.

Medidas contra a violência: punição corporal
Lei Municipal nº 6.763, de 22 de novembro de 2010, estabelece o direito da criança
e do adolescente a não serem submetidos a qualquer forma de punição corporal,
mediante adoção de castigos moderados ou imoderados, sob a alegação de quaisquer
propósitos, ainda que educacionais e/ou pedagógicos, no lar, na escola, em instituição de atendimento público ou privado ou em locais públicos.

16

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

1.1. A rede colocada em prática
Um fator importante e que contribuiu decisivamente para a criação da
Rede Intersetorial foi a construção da Proposta Curricular - Quadro dos Saberes
Necessários, da Secretaria Municipal de Educação, documento de referência
construído conjuntamente com os (as) educadores (as) da Rede Municipal.

O Quadro de Saberes Necessários é resultado da
construção coletiva do Projeto PolíticoPedagógico da Rede Municipal de Educação, que
envolveu pais, mães, educadores(as), gestores(as),
funcionários(as) e consultores(as), e expressa o
perfil da educação que se deseja ofertar em
Guarulhos.
Para conhecer mais e ter acesso às publicações,
acesse o link: http://educacao.guarulhos.sp.gov.br

No ano de 2010, no caminho de desenvolver e fortalecer uma ação intersetorial, começa a ser desenvolvido no município o projeto Escola que Protege,
iniciativa do Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), executado no
âmbito da Secretaria Municipal de Educação e desenvolvido em parceria com a
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP Campus Guarulhos). O projeto teve
como objetivo compartilhar, com educadores(as) e outros (as) profissionais, informações
sobre as diferentes formas de violência a que estão submetidas crianças e adolescentes,
visando subsidiar ações práticas de enfrentamento à violência no contexto escolar e social,
tendo o Estatuto da Criança e do Adolescente como referência.
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O Projeto Escola que Protege foi um marco na articulação do trabalho em Rede para a proteção e
garantia dos direitos da criança e do adolescente em Guarulhos.
Era um momento no qual a prática estava sendo construída. Realizávamos reuniões internas
para construção de fluxo nos Serviços de Assistência, Saúde e Educação.
Os casos de violência física, psicológica, sexual e negligência contra crianças e adolescentes
chegavam, precisávamos acolher, evitar novas violações e ter o foco na família. Ponderávamos
que um serviço sozinho não daria conta.
Reconhecer e reconstruir os papéis dos serviços e dos profissionais (técnicos) que atuavam em
cada instância foi um trabalho árduo e complexo. Muitas vezes, as demandas pareciam verdadeiras “batatas quentes”, pois a falta de estrutura para resolução a curto prazo transformava o
fluxo em um “jogo de empurra”.
O CREAS foi sendo moldado para ser o grande articulador das demandas. Era a porta de
entrada para os casos de violências, todavia, não era a de saída. Havia muita burocracia no
Sistema Único de Assistência Social e a situação era agravada quando tínhamos que contar com
outras pastas, pois não havia diálogo. O Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes buscava fazer tal articulação, assim como a Comissão de Erradicação
do Trabalho Infantil. A persistência dos técnicos e comprometimento das chefias era fundamental para superar barreiras estruturais. Na época só havia uma unidade do CREAS e grande
parte dos casos recebidos provinham da região de Água Chata, para onde foi o projeto piloto.
O projeto Escola que Protege e na sequência a Rede Intersetorial “Guarulhos: Cidade que Protege”
possibilitou estruturar um trabalho que estava sendo feito de modo informal. Os atores
passaram a se conhecer e a garantia de direitos passou a ser valorizada.

Aline Pires
Integrou a Rede pela Secretaria de Assistência Social. Atualmente é Gestora dos
Programas de Segurança Alimentar e Nutricional/CFSS

Heid Hungaro Noguti
Coordenadora da área estratégica de prevenção às violências da Rede de Atenção às Urgências e
Emergências- Secretaria Municipal de Saúde

Sueli Mariana de Medeiros
Psicóloga escolar da Secretaria Municipal de Educação

Após um ano de formações temáticas, um projeto piloto é colocado em prática,
em 2011, voltado para um território cujos profissionais haviam participado da
formação junto à Unifesp. São assim iniciadas as atividades da Rede Intersetorial
“Guarulhos: Cidade que Protege”, no Distrito Água Chata, na Região do Pimentas
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envolvendo uma estrutura básica de atendimento composta por escolas municipais
e estaduais, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centro de Referência em Assistência
Social (CRAS) e Conselho Tutelar.

Seus objetivos, enquanto Rede, eram:
•

promover encontros sistemáticos (formativos e de discussão de práticas)
com os vários atores envolvidos na composição da rede;

•

construir um texto norteador para embasamento das discussões (Educação,
Saúde e Assistência Social);

•

socializar as Fichas de Notificação dos serviços: da educação, saúde, assistência social, Conselho tutelar;

•

discussão sobre o Fluxo de Encaminhamento;

•

Monitoramento e avaliação das ações.

Em 2011 e 2012, nas discussões dos serviços e dos casos, já não havia mais um debate tão desorganizado, concentrado em cobranças de um serviço para o outro. Os diálogos já aconteciam
numa perspectiva mais propositiva e menos reativa. Isso não quer dizer que os impasses
não aconteciam. Fazendo um paralelo com as políticas do Ministério da Saúde e Ministério
da Educação, observamos que neste período vínhamos implementando políticas que tinham
como concepção: educação humanizadora, desenvolvimento integral e na saúde atendimento
humanizado e cultura de paz, o que convergia para um trabalho mais coletivo e dialógico.

Luci Aparecida Cavalcante Soares da Rocha,
Marli S. Siqueira e Maria Cecília R. S. Santos
Aticuladoras da Rede pela Secretaria Municipal de Educação
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Quando eu cheguei à Rede, no início das formações, cada segmento atuava de forma muito
isolada, com seus conflitos e dilemas relacionados aos mesmos casos. E isso era muito curioso.
Nas primeiras conversas, as pessoas falavam de situações já acompanhadas há muito tempo e
ainda sem resolução. Mesmo com a sensação de que “fiz tudo o que eu podia”, o que acontecia
era que cada um tratava de uma parte. E isso representava terminar o seu protocolo de atendimento e encaminhar o caso para outro órgão.
Tinha gente que, por outras questões, de crença, formação, fazia um encaminhamento mais
voluntário, de acordo com sua visão de mundo, que extrapolava o protocolo, mas que não representava um procedimento comum ou uma ação conjunta no âmbito da rede.
O processo de envolvimento foi gradativo nos diferentes territórios. Foi interessante que cada
lugar teve um tipo de reação e de processo, a depender das características da região, dos
parceiros, dos atores envolvidos. Então, às vezes, se encontrava pessoas muito comprometidas,
mas sem respaldo em outros atores da Rede de Proteção.

Madalena Maria Rodrigues
foi articuladora das Ações de Promoção da Saúde pelo Departamento de Vigilância em Saúde
e integrante do Grupo de Trabalho Intersetorial – Rede “Guarulhos: Cidade que Protege”.
Atualmente é Gerente da Divisão de Coleta Seletiva.

Nos anos subsequentes, foram mantidas as ações nesse Distrito de Água
Chata e ampliados, em 2012, para os Distritos Paraíso/Taboão, da Região de Saúde
II – Cantareira. Em 2013, além dos distritos já mencionados, a ampliação atingiu
os Distritos de Presidente Dutra/ UBS Ponte Alta, da Região de Saúde III – São
João/Bonsucesso e Tranquilidade/ UBS Flor da Montanha, da Região de Saúde
I – Centro. E, no ano de 2015, passou a fazer parte da Rede mais um distrito dentro
da Região de Saúde IV – Pimentas/Cumbica. E este é o desenho que foi mantido
em 2016.
É relevante lembrar que no final de 2011, a Rede começa a contar com a assessoria do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário (Ibeac) que dentro
do Programa de Educação Inclusiva propôs-se a assessorar os encontros do Grupo
de Trabalho Intersetorial, além de facilitar os encontros das Redes Territoriais. A
ação contou com aprofundamento teórico de conteúdos, reflexão sobre a ação em
rede e o papel de cada parceiro, metodologias de compartilhamento de práticas.
O Ibeac foi uma parceria decisiva para criar e fortalecer os processos de gestão e
organização da Rede Intersetorial “Guarulhos: Cidade que Protege”.
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“O Ibeac já estava em Guarulhos desde 2007, assessorando o Grupo de Trabalho de Promoção
da Igualdade Racial (GTPIR) da Secretaria Municipal de Educação, para a abordagem das
relações raciais, étnicas e de gênero. Iniciamos nossa atuação na Rede em 2011 e fomos
desenhando uma proposta juntos. Entendemos que seria fundamental ter um grupo
intersetorial com o máximo de representatividade e que se encontrasse regularmente
para articular, monitorar e avaliar as ações das Redes, nos territórios. Criou-se o Grupo de
Trabalho Intersetorial (GTI), que foi composto pelas secretarias de Saúde, Assistência Social e
Educação, Conselho Tutelar e por vezes pelo representante da Secretaria de Segurança Pública.
Os encontros iniciais do GTI foram primordiais para pensar e construir um caminho de
autonomia.
Um outro marco importante, na história da Rede, foi a construção coletiva da Carta de
Princípios, pois a rede precisava dizer quais eram seus objetivos, princípios, valores. Foi um
importante momento para a consolidação de conceitos, para encontrar os pontos de convergência, bem como identificar os aspectos que mereciam ser aprofundados.
Enquanto assessoria, acreditávamos que cabia a nós possibilitar a construção de conceitos
partindo de sólidos referenciais teóricos e do contato com especialistas e ativistas da área
da infância e da adolescência para repensar as práticas e propiciar que as organizações se
conhecessem.

Bel Santos e Vera Lion
Coordenadoras do Ibeac
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C arta de P rincípios
Grupo Gestor Intersetorial de Prevenção de Violências Contra
Crianças e Adolescentes do Município de Guarulhos

GUARULHOS, CIDADE QUE PROTEGE
Parágrafo Primeiro – Somos representantes de diferentes áreas de políticas públicas
do sistema de garantias de direitos da criança e adolescente, que promovem a
educação, a saúde, a assistência social, a cultura de paz e a não violência. Reunimo-nos
no Grupo Gestor Intersetorial de Prevenção de Violências Contra Crianças e
Adolescentes do Município de Guarulhos para refletir, propor e avaliar políticas
públicas de efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990). A
partir da definição de prioridades e de ações articuladas entre diferentes atores,
buscamos caminhos para a atuação conjunta e formas de minimizar a fragmentação
entre as áreas, efetivando a Rede Municipal de Proteção dos Direitos de Crianças e
Adolescentes e de Prevenção às Violências.
Parágrafo Segundo – Cientes da complexidade que envolve o trabalho com o
enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes, nos constituímos como
grupo para transformar limites em possibilidades. Nesse sentido, acreditamos que
o trabalho intersetorial é a melhor forma para a defesa e promoção dos direitos das
crianças e adolescentes e permite o enfrentamento das violências de forma integrada
e sistêmica aumentando a resolutividade das ações desenvolvidas pelo conjunto das
políticas públicas do Município de Guarulhos.
Parágrafo Terceiro - São pressupostos deste Grupo Intersetorial a permanente
articulação, comprometimento, corresponsabilidade e compartilhamento de
recursos e experiências dos atores da área da infância e adolescência que dele
fazem parte. Por isso, as(os) integrantes deste Grupo ao mesmo tempo em que se
capacitam, promovem ações de sensibilização, informação e formação daqueles(as)
que trabalham ou acessam os serviços públicos que têm interface com questões
relativas às violências contra crianças e adolescentes.
Parágrafo Quarto – O Grupo Gestor Intersetorial de Prevenção de Violências
Contra Crianças e Adolescentes tem como origem e foco a prevenção e enfrentamento das violências contra crianças e adolescentes, e por isso reconhece que é
fundamental um olhar ampliado para a família, a sociedade e o Estado.
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Parágrafo Quinto – Valorizamos todas as experiências e esforços para a efetivação
dos direitos de crianças e adolescentes que tomam como ponto de referência o
conhecimento e compreensão da realidade e que reconhecem que a realidade é
constituída pela vivência dos próprios personagens que a compõe. Desta forma,
as estratégias de intervenção do Grupo Gestor Intersetorial de Prevenção de
Violências Contra Crianças e Adolescentes consideram o contexto social em que as
ações serão executadas.
Parágrafo Sexto – Para alcançar seus objetivos, o Grupo Gestor Intersetorial de
Prevenção de Violências Contra Crianças e Adolescentes contribui no fomento e
fortalecimento de Redes Locais de Proteção dos Direitos de Crianças e Adolescentes e
de Prevenção às Violências por meio de formação e discussão de casos que auxiliam na
definição e consolidação de fluxos de atendimento; produz documentos norteadores
para profissionais das diferentes áreas das políticas públicas participantes do grupo;
realiza campanhas; promove seminários; elabora e executa projetos.
Parágrafo Sétimo – Consideramos como princípios o respeito à escuta, a construção
de parcerias, a importância do compartilhamento de ideias e da construção coletiva
de soluções, a sensibilização pessoal e profissional dos atores atuantes com o tema
da criança e do adolescente, a inovação, o território como referência para a formulação e implementação de ações.
Parágrafo Oitavo – A estrutura do Grupo Gestor Intersetorial de Prevenção de
Violências Contra Crianças e Adolescentes é horizontal, sem espaço para disputa
e sobreposição de poder. As informações relativas ao Grupo devem circular entre
todos os atores, garantindo a transparência da comunicação. Repudiamos os
processos impositivos, que não sejam participativos, democráticos, negociados e
consensuados.
Parágrafo Nono – O Grupo Gestor Intersetorial de Prevenção de Violências
Contra Crianças e Adolescentes só existe com a representação e participação
efetiva de setores protagonistas de políticas públicas no município de Guarulhos
− profissionais da educação, saúde, assistência social, segurança, conselheiros
tutelares etc. −, movidos pela sensibilidade e envolvimento com a proteção e defesa
dos direitos de crianças e adolescentes.
Parágrafo Décimo – O Grupo Gestor Intersetorial de Prevenção de Violências
Contra Crianças e Adolescentes acredita que quanto mais os atores do Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente se agregarem, maiores serão os
avanços do nosso município nessa área. Por este motivo é um grupo aberto à participação de outros profissionais que atuam na área da infância e da adolescência no
município de Guarulhos.
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Em 2013, pela Secretaria de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde,
foi possível contar também com a assessoria da Associação dos Pesquisadores
de Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre Crianças e Adolescentes (NECA), na
coordenação de José Carlos Bimbatte.

A visão dos parceiros: NECA
Trabalhar em rede é um grande desafio para todos nós. E enfrentar as violências contra crianças
e adolescentes não é nada fácil, exige formação permanente, trabalho em equipe (intra e intersetorial) e potencialização dos recursos e serviços existentes. Quanto à demanda de serviços não
existentes, só uma articulação desse tipo tem chance de conseguir sucesso na negociação com
os gestores das políticas setoriais.
A ação integrada e a participação livre das pessoas nos territórios são exemplares em
Guarulhos. Neste cenário torna-se imperativa a necessidade de alinhar os conceitos de
violências e território, apoiando encontros formativos permanentes. A capacitação é pontual,
mas a rede é processual.
Aprendemos em nossos encontros do Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI), e de maneira muito
significativa, que a malha da rede não é uniforme – há pontos de sobrecarga, tensão, diferentes
lugares e funções; que o seu processo é dinâmico, isto é, um eterno construir, desconstruir,
fazer e refazer; e que uma boa leitura de rede nos permite identificar seus nós fortes e fracos,
além do como se dá a economia ou o desgaste de energia que ela produz.

Angela Maricondi e José Carlos Bimbatte

Foto: Divulgação

Representantes da Associação dos Pesquisadores de Núcleos de Estudos
e Pesquisas sobre Crianças e Adolescentes (NECA)
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Atualmente, “Guarulhos: Cidade que Protege” constitui-se em um trabalho
intersetorial com os atores da saúde, educação, assistência, conselhos tutelares, e
outras instâncias de atendimento. Desenvolve reuniões com discussão de casos e
reflexões a respeito da realidade do município, no que diz respeito a situações de
violência contra crianças e adolescentes.
As três Secretarias, de Educação, Saúde e Assistência Social foram fundamentais na construção de uma lógica integrada, no território. Nos encontros do
GTI seus representantes se articulam para gestão da Rede e identificação das
melhores estratégias de prevenção, encaminhamento, atendimento, acompanhamento e proteção.
A regulamentação da Rede, por meio de Decreto, e a Portaria nomeando as
pessoas para compor a Rede aconteceu apenas em 2015. Essa oficialização, que foi
pauta de várias reuniões do GTI, por um lado ampliou a participação ao efetivar
a presença da Rede Estadual, da Guarda Civil Municipal e do Conselho Tutelar
e assegurou a liberação dos demais profissionais, nosso desafio é manter um
modelo de Rede pautado na horizontalidade, na corresponsabilidade e na capilaridade das ações.

Medidas contra a violência: institucionalização da Rede
Decreto nº 32.979, de 29/10/2015, que institui o Grupo Gestor Intersetorial do Projeto
“Guarulhos, Cidade que Protege”.

Fotos: Divulgação

Portaria nº 408/2016-GP, que nomeia os integrantes do Grupo Gestor Intersetorial
do Projeto “Guarulhos, Cidade que Protege”.
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2. Linha do Tempo da Rede
Antes de 2010...
Muitos esforços vinham sendo feitos para a criação de uma Rede de
Atendimento Intersetorial. No início de 2010, é elaborado o projeto Escola que
protege, que consistia em um percurso formativo que daria base para organizar o
funcionamento da Rede Intersetorial.

Em 2010...

Fotos: Maurício Burim/SE

AGOSTO: São iniciadas as ações do projeto Escola que Protege, em parceria com
a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) para Educadores, Conselheiros
Tutelares e integrantes do Comitê de Enfrentamento à Violência Doméstica e
Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.

SETEMBRO e OUTUBRO: As Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social
iniciam um novo diálogo para organizar o funcionamento da Rede.
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O olhar de uma conselheira...
Em 2010, tive o privilégio de participar da formação do projeto Escola que Protege, na UNIFESP.
Devido às experiências anteriores, de muito conflito, havia uma sensação de hostilidade entre os
conselheiros tutelares e os outros participantes. Mas logo me tornei participante ativa do grupo e
pude perceber os preconceitos diminuindo e o diálogo começando a acontecer de fato.
Em um desses encontros, o palestrante explicou o conceito de Rede e destacou o papel do
Conselho Tutelar como fiscalizador. Essa informação foi muito importante pra mim e no
momento da definição dos papeis e das instâncias que deveriam fazer parte do Grupo de
Trabalho Intersetorial.
No território de Água Chata, ao qual pertencia, a comunicação com a Rede ficou tranquila e transparente e isso permanece com os novos conselheiros, devido à sensibilização realizada sobre o
papel dessa Rede e sobre a importância de fortalecer o papel do Conselho Tutelar nesse espaço.

Evanice de Siqueira Silva Vasconcelos
Ex-conselheira tutelar

Em 2011...

Fotos: Divulgação

MAIO: Início do projeto Construção da Rede Intersetorial para o Enfrentamento das
Violências contra Crianças e Adolescentes no Distrito Água Chata, com a realização
de duas atividades: uma palestra sobre Conceituações das Violências (UNIFESP) e
uma oficina intitulada A Rede (Teatro do Oprimido).
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JUNHO: Iniciam os encontros no Distrito Água Chata. As atividades enfocavam
o reconhecimento do território e uma construção conjunta e participativa sobre
o formato de funcionamento da Rede, com a apresentação entre os parceiros e
caracterização do micro-território.

SETEMBRO e OUTUBRO: Os encontros da Rede começam a debater casos
de violência e identificar os fluxos de encaminhamentos, além de aprofundar
conceitos relacionados aos direitos violados, acolhimento, registros utilizados e
co-responsabilização.

DEZEMBRO: Pela primeira vez, a Rede debateu o fluxo de comunicação necessária
entre os serviços e os sentidos da ação em rede. Inicia-se a assessoria do Instituto
Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário (Ibeac).

Em 2012...

ABR/2012: Construção coletiva da Carta de Princípios, criação do Grupo de
Trabalho Intersetorial de Enfrentamento e Prevenção de Violências Contra Crianças
e Adolescentes do Município de Guarulhos e adoção do nome “Guarulhos: Cidade
que Protege”.

ABRIL a DEZEMBRO: Já atuando nos distritos de Paraíso/Taboão e Água Chata,
a rede faz uma série de encontros formativos ao longo de todo o ano com dois
objetivos: aprofundar o conhecimento conceitual relacionados ao contexto social
da violência e trabalhar com temas relevantes para o fortalecimento da gestão,
ação e funcionamento da Rede. Alguns dos temas trabalhados foram:
•
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•

Técnicas de aproximação, vivências sobre estar em rede e ser um grupo
(Teatro do Oprimido);

•

Violência intrafamiliar;

•

Pactuação sobre o fluxo de atendimento da Rede;

•

Apresentação das instituições e serviços com foco nas questões de violências
e fluxos de atendimento do município e territórios;

•

Levantamento sobre formas de registro e instrumentos de notificação.

DEZEMBRO: A avaliação e planejamento foram ações importantes para fortalecer
a gestão da Rede.

Fotos: Divulgação

NOVEMBRO: Realização do I Seminário de Direitos Humanos na Educação,
organizado em parceria com a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), além
da realização do Encontro Integrado do Projeto “Guarulhos: Cidade que Protege”,
com a participação dos profissionais e organizações integrantes da Rede e apresentação dos Sinalizadores dos Direitos Humanos. Palestrantes: Marcos Cézar de
Freitas – UNIFESP, e Isabel Santos Mayer, IBEAC
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Conceituando violência e vulnerabilidade
Um importante trabalho da Rede “Guarulhos: Cidade que Protege” foi conceituar a
violência. Com base nas legislações, teorias e estudos, é possível acessar a proposta
construída pela rede na publicação Educação Inclusiva | Violências Contra
Crianças e Adolescentes – o papel da escola diante da violação de direitos.
Lá, será possível aprofundar o conhecimento sobre relações de poder, vulnerabilidade e as situações que a envolvem, aspectos culturais da violência, como a de
gênero ou a geracional, e os tipos de violência, como sexual, psicológica.
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Publicação que aborda a conceituação das violências.
Apresenta o documento “Registro Escolar da Violência
Intrafamiliar e Sexual contra Criança e Adolescente” e
os Sinalizadores de Direitos Humanos, que deverão ser
utilizados no contexto escolar com o intuito de proteger
e assegurar os direitos de crianças, adolescentes e jovens.

Em 2013...
FEVEREIRO: Novas localidades passam a integrar a Rede. As formações acontecem
nos territórios. Soma-se ao Ibeac, na assessoria, a Associação dos Pesquisadores
de Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente (NECA), para
os novos Distritos de Saúde Presidente Dutra/UBS Ponte Alta e Tranquilidade/
UBS Flor da Montanha.

Os temas abordados nas formações ao longo do ano foram:
• Adolescência e juventude: uma abordagem conceitual e histórica;
• Políticas públicas para a infância e adolescência;
• Sexualidade;
• Violências contra crianças e adolescente: como enfrentá-las desde a
prevenção até o atendimento;
• Política Pública para infância e adolescência: o impacto do ECA nas políticas
(Assistência, Saúde e Educação);
• Juventude, drogadição, adolescentes grávidas e violência nas escolas;
• Famílias e situações de violência e violação de direitos: preconceitos, discriminação, tráfico de pessoas, drogadição;
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Para aprimorar a gestão e funcionamento da Rede, foram trabalhados
temas como:
• Registro e Comunicação a serviço da garantia de direito de crianças e
adolescentes;
• Fluxos de atendimento: o que já conquistamos e onde queremos chegar?

Fotos: Divulgação

ABRIL: O GTI e parceiros organizam um evento para a apresentação da Rede
Intersetorial “Guarulhos: Cidade que Protege” para os Secretários da Educação, Saúde
e Desenvolvimento e Assistência Social. Esse é um importante momento de
pactuação, validação e reconhecimento da ação da Rede no município.

Educação

Assistência
Social

Saúde

MAIO: Guarulhos institui o Registro Escolar da Violência Intrafamiliar e Sexual
Contra Criança e Adolescente para normatizar os encaminhamentos feitos pelos
gestores diretamente ao Conselho Tutelar da região mais próxima da residência da
criança ou adolescente, nos casos de violação de direitos. Importante ferramenta
para otimizar os fluxos de atendimento no âmbito da Rede.

NOVEMBRO: o II Seminário de Direitos Humanos representou um marco importante na história da rede, pois tratou sobre os Desafios do Projeto “Guarulhos: Cidade
que Protege”, além de, em um formato participativo, promover a socialização dos
trabalhos desenvolvidos dos territórios. Também foi possível compartilhar aprendizados com a apresentação da Experiência de Trabalho em Rede de Várzea Paulista.
O tema da palestra principal foi “Educação em Direitos Humanos: o cenário das
violências contemporâneas na perspectiva da transdisciplinaridade e da interdisciplinaridade”. Palestrante: Paulo César Endo – USP.
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Foto: Divulgação

Em 2014...
FEVEREIRO: A rede permaneceu atuando em quatro diferentes regiões de
Guarulhos:
Distrito Tranquilidade/UBS Flor da Montanha - Região de Saúde I – Centro;
Distrito Paraíso/Taboão – Região de Saúde II – Cantareira;
Distrito Presidente Dutra/Ponte Alta – Região de Saúde III - São João/Bonsucesso;
Distrito Água Chata – Região de Saúde IV - Pimentas/Cumbica.

Com a assessoria do Ibeac, as formações focaram nas necessidades dos
atores em cada território e no aprimoramento do fluxo do atendimento e da articulação da rede. Algumas temáticas formativas foram:
• Histórico e marco conceitual pactuado na Rede: fluxo, família,
vulnerabilidade.
• Atuação em Rede: Fluxos e Protocolos (Existem ou não? No papel? Na
relação entre os serviços? Como “ativar” aquilo já estabelecido?);
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• Construção de rede (Como fazer? Como atuar junto? Qual a “governabilidade”, papel e responsabilidade de cada ator? A importância das
parcerias?).
• Estratégias para convidar/convocar os atores que precisam participar da
Rede.

JULHO: O GTI realiza um encontro com o Poder Judiciário, com a meta de
apresentar a Rede e favorecer o diálogo e sua aproximação com a Vara da Infância e
com a Defensoria Protetiva de Crianças e Adolescentes de Guarulhos.

Fotos: Divulgação

OUTUBRO: Reunião integrada no Distrito Água Chata sobre a Plataforma Crivo –
Criança Violência Zero, para apresentação da Pesquisa de Linha de Base sobre a Percepção
da Violência, realizada pelo Dr. Hermilio Pereira dos Santos Filho, da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC/RGS, junto à comunidade do
Bairro Nova Cidade.
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NOVEMBRO: O III Seminário de Direitos Humanos torna-se uma ação do calendário da rede e se fortalece como um momento de compartilhar aprendizados e
divulgar atividades e conquistas dos territórios. Nesse ano de 2014, reuniu muitos
especialistas e convidados para tratar do tema “Cuidado e Proteção”. Além disso,
foi possível socializar os trabalhos dos distritos integrantes do projeto. Palestrantes:
Cláudio Hortêncio Costa; Lauro Cornélio da Rocha; Vera Alves Crispim Capucho e
Cenise Monte Vicente.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A Plataforma Crivo – Criança: Violência
Zero, é um modelo de atuação
integrada, apoiada pela Fundação
Bernard Van Leer e coordenada por
um conjunto de instituições que
atuam com o desenvolvimento pleno
de crianças na primeira infância, de
zero a seis anos, em territórios urbanos
específicos nas cidades de São Paulo,
Rio de Janeiro e Iquitos (Peru). Em Guarulhos, foi uma estratégia relacionada ao
reforço da participação da comunidade na Rede.
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Em 2015...
FEVEREIRO: O projeto foi ampliado para o Distrito de Pimentas (e assume a
dimensão atual). As formações passaram a ser integradas entre todos os territórios. Com uma metodologia diferenciada da anterior, cada reunião ampliada
passou a contar com dois momentos distintos: o primeiro, para gestão da própria
rede; e um segundo, para formação, com a participação de convidados externos.
OUTUBRO: o Decreto nº 32.979, de 29/10/2015 institui o Grupo Gestor Intersetorial
do Projeto “Guarulhos: Cidade que Protege”.

Fotos: Divulgação

NOVEMBRO: O IV Seminário de Educação e Direitos Humanos ocorreu dentro da
6ª Mostra da Educação Municipal. Teve como tema da Mesa Redonda Educação em
Direitos Humanos e Cultura de Paz e, mais uma vez, contou com a apresentação
dos trabalhos do projeto Guarulhos, Cidade que Protege realizado nos territórios.
Palestrantes: Paulo César Endo, Lia Diskin e Prof.ª Dr.ª Ana Maria Klein.
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Chega 2016...
JANEIRO: a Rede volta a contar com a assessoria do Ibeac. São realizados encontros
de formação sobre o funcionamento dos serviços de atendimento do município:
•

Matriciamento da rede de saúde;

•

Serviços da Assistência Social (CRAS e CREAS);

•

Serviços da Educação Municipal;

•

Serviços da Educação Estadual – Professor Mediador Comunitário de
Conflitos;

•

Discussão de casos: Estudo de caso passo a passo;

•

Protagonismo Juvenil;

•

Comunicação não-violenta.

Fotos: Divulgação

NOVEMBRO: O seminário aparece mais uma vez como um importante momento para
debater assuntos recorrentes e que preocupam os integrantes da rede nos territórios.
Assim, o V Seminário de Educação e Direitos Humanos tratou do tema “Violência
Institucional e seus efeitos psicossociais: tecendo redes de cuidados aos trabalhadores(as)” com os objetivos de fortalecer o cuidado e as ações intersetoriais”. Palestrantes:
Marcio Farias, Valdênia Aparecida Paulino Lanfranchi e Bel dos Santos Mayer
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“Penso que essa rede contribui para ampliação do olhar sobre as questões de violência do
município como um todo. Os profissionais dos distritos integrantes do Projeto estão mais sensibilizados ao olhar e atuação em rede, tanto com o propósito da prevenção, quanto de acompanhamento das questões de violência cometidos contra criança e adolescente. Isso acontece pelo
fato de termos encontros mais frequentes e mediadores que instigam e fomentam nossa ação e
reflexão sobre o tema do funcionamento da rede”.

Vandymeire G. Santos
Secretaria da Saúde Região II - Cantareira

Minha trajetória na Rede Intersetorial “Guarulhos: Cidade que Protege” começou bem no
início na ação piloto do Distrito Água Chata. Na época era conselheira tutelar e, por decisão do
meu colegiado, fiquei acompanhando este projeto.
Fazíamos as reuniões na UNIFESP e lá encontrávamos os atores da assistência social, educação
municipal, saúde e conselho tutelar. Lembro-me que as discussões eram bem difíceis, acaloradas,
todos em busca de “culpados”. Mas, na medida em que as reuniões iam avançando e íamos conhecendo as pessoas e os serviços mais a fundo, as relações iam ficando mais calmas e mais amigáveis.
Os encontros de formação nos auxiliavam a pensar em estratégias de trabalho em rede. Esses
momentos eram ricos em diversidade. Não faltavam casos a serem pensados em conjunto e
dinâmicas. Eu, enquanto conselheira tutelar, vi nascer uma rede de atendimento no viés trabalhado (saúde, educação e assistência), no Projeto Piloto do Água Chata.
Saí do conselho tutelar, continuei como voluntária e hoje como, funcionária pública da saúde,
sou representante da Região Pimentas/Cumbica, onde trabalho com a pasta de Prevenção às
Violências, no mesmo território no qual iniciamos o projeto piloto, o Água Chata.
A articulação é um referencial de discussão e alinhamento intersetorial para os trabalhos em
rede. Temos ainda os “cafés da manhã” nas escolas, com discussões de casos, nos quais levamos
conteúdos para favorecer o debate e a busca de solução. Participam, além de atores locais,
lideranças dos bairros. Essa, por exemplo, já é uma prática da nossa região, desdobramento do
Guarulhos: Cidade que Protege.

Núbia Lima. C. dos Reis
Participa da Rede desde 2010. Começou como conselheira tutelar, foi voluntária e hoje representa a Secretaria da Saúde - Departamento de Administração Região Pimentas Cumbica IV
(DRS IV – Pimentas/ Cumbica)

38

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

Qual o sentido da rede para você?*

“Serviu para ampliar o olhar sobre as iniciativas de cada serviço e as reais necessidades do município, auxiliando na busca de caminhos e soluções. Ajudou a
ampliar a rede de contatos e acesso também”.

“Nos ajudou a ouvir-escutar sobre os outros serviços e a conhecer melhor as
pessoas também. Isso favoreceu a empatia, que auxilia, e muito, no processo”.

“Favoreceu o diálogo, ao mesmo tempo em que passamos a falar mais sobre
nossa realidade, também conhecemos as necessidades e dificuldades dos
parceiros, trocando de lugar com o próximo. Buscar soluções é função do grupo,
não mais de pessoas e instituições isoladas”.

“Ouvir queixas ajuda a pensar nos encaminhamentos. Pensar fluxos ajuda a nos
reconhecer no sistema, estando no coletivo, sem perder a identidade”.]

“As formações e o conhecimento empoderaram a fala e ação dos próprios
agentes do sistema”.

*Essa pergunta foi feita em um dos encontros de Avaliação da Rede. As
respostas foram dadas pelos participantes.
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3. Estrutura atual da Rede
Objetivos:

• Melhorar o fluxo de encaminhamentos dos casos de violências contra
crianças e adolescentes no município;
• Contribuir para o fortalecimento da Rede de Proteção aos Direitos Humanos
de Crianças e Adolescentes;
• Efetivar o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990), no
currículo e nas políticas públicas;
• Constituir o Grupo de Trabalho Intersetorial de Prevenção às Violências
Contra Crianças e Adolescentes, de acordo com o Decreto 32.979/2015 e
Portaria 408/2016.

Ações e atores envolvidos:
Suas ações estão relacionadas à sensibilização, informação, formação e
discussão de casos para construção de fluxos de atendimento, além da mobilização e articulação territorial dos atores, o que envolve diversas instâncias como:

• Escolas Municipais e Estaduais,
• Unidades Básicas de Saúde,
• Centro de Referência da Assistência Social - CRAS,
• Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS,
• Conselho Tutelar,
• Segurança Pública,
• Coordenadoria da Mulher, Coordenadoria da Juventude, entre outros
atores do território.
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Redes de Atenção e Proteção Social
da Criança e do Adolescente

Os territórios
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Fluxos de Atendimento
Debater o criar uma lógica para o fluxo de atendimento era uma demanda
central da Rede desde seu início. Contudo, a troca de experiência com outras
redes, os diálogos com profissionais durante as formações e os debates e reflexões
sobre o tema mostravam que a unificação do fluxo de atendimento nem sempre
representa um bom encaminhamento.
Isto porque cada área possui necessidades de informação diferenciadas
entre si. Para além da criação de um sistema único de notificação dos casos, o
desafio das redes intersetoriais consiste em manter as especificidades de cada
serviço, conseguindo criar conexões viáveis entre eles.
Dessa forma, Guarulhos manteve sistemas diferenciados de notificação,
que dialogam entre si de acordo com a demanda de cada caso.
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Por que a notificação é importante para qualquer área?
A notificação é um instrumento que permite conhecer a magnitude e a gravidade das violências,
por meio da produção de informações de várias naturezas (sociais, epidemiológicas, educacionais).
Essas informações são capazes de identificar vários aspectos da violência, seu histórico, origem,
ambientes, atores envolvidos, lidando com a complexidade de cada caso e dando visibilidade ao
problema para os diferentes profissionais dos serviços e público em geral.
Constitui-se em um dispositivo disparador de processos de proteção, de garantia de direitos e
também de gestão, pois permite desenvolver e avaliar programas e políticas públicas de enfrentamento como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em
situação de violência.
É uma importante ferramenta para promover a articulação intra e intersetorial; organizar
serviços da rede; implementar e disseminar informações e estratégias de cuidado, visando à
formação e ao fortalecimento de redes de atenção e proteção.
O monitoramento dos casos de violência é realizado por meio do registro das notificações no
SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e em uma planilha, onde as Regiões
de Saúde e Unidades Básicas (UBS) atualizam as informações de acompanhamento do caso.

Carla Matilde C. Zottino e Karen Avilez de Andrade
a partir das orientações do SINAN.
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Notificação da Saúde

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

Nº

FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho
infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência
extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas,
pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.
1

Dados Gerais

2 - Individual

Tipo de Notificação

2 Agravo/doença

|

Código Unidade

8 Unidade de Saúde

|

Notificação Individual

10 Nome do paciente
1 - Hora
2 - Dia
3 - Mês
4 - Ano

|

16 Escolaridade

|

|

7 Nome da Unidade Notificadora

12 (ou) Idade

|

|

|

|

Código (IBGE)

|

|

|

|

1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência Social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutelar 5- Unidade de
Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros

6 Unidade Notificadora

|

3 Data da notificação

Y09

Município de notificação

5

4 UF

Código (CID10)

VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA

13 Sexo

Código (CNES)

|

|

|

|

|

|

|

1-1ºTrimestre 2-2ºTrimestre
4- Idade gestacional ignorada
9-Ignorado

|

11 Data de nascimento

| | |

14 Gestante

M - Masculino
F - Feminino
I - Ignorado

|

9 Data da ocorrência da violência

| |

15 Raça/Cor

3-3ºTrimestre
5-Não
6- Não se aplica

1-Branca
4-Parda

2-Preta
5-Indígena

|
|

|

3-Amarela
9- Ignorado

0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau)
3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau )
6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau ) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica

18 Nome da mãe

17 Número do Cartão SUS

| | | | | | | | | | | | | |
19 UF
Dados de Residência

Código (IBGE)

20 Município de Residência

|

22 Bairro

23 Logradouro (rua, avenida,...)

27 Geo campo 2

|

|

21 Distrito

|

Código

|

|

|

|

|

|

|

|

26 Geo campo 1
29 CEP

28 Ponto de Referência

30 (DDD) Telefone

|

|

25 Complemento (apto., casa, ...)

24 Número

|

|

|

31 Zona 1 - Urbana

|

|

32 País (se residente fora do Brasil)

2 - Rural
3 - Periurbana 9 - Ignorado

|

|

|

|

| - |

|

Dados Complementares
34 Ocupação

Dados da Pessoa Atendida

33 Nome Social
35 Situação conjugal / Estado civil
1 - Solteiro

2 - Casado/união consensual

3 - Viúvo

4 - Separado

36 Orientação Sexual
1-Heterossexual
2-Homossexual (gay/lésbica)

3-Bissexual
8-Não se aplica
9-Ignorado

38 Possui algum tipo de
deficiência/ transtorno?

39 Se sim, qual tipo de deficiência /transtorno?
Deficiência Física
Deficiência visual
Deficiência Intelectual
Deficiência auditiva

1- Sim 2- Não 9- Ignorado

|

43 Bairro
45 Número

46 Complemento (apto., casa, ...)

52 Local de ocorrência
01 - Residência
02 - Habitação coletiva
03 - Escola

|

|

|

3-Homem Transexual
8-Não se aplica
9-Ignorado

1- Sim 2- Não 8-Não se aplica 9- Ignorado

Transtorno mental

Outras_________________

Transtorno de comportamento

Código (IBGE)
44 Logradouro (rua, avenida,...)

49 Ponto de Referência

9 - Ignorado

37 Identidade de gênero:
1-Travesti
2-Mulher Transexual

40 UF 41 Município de ocorrência

Dados da Ocorrência

8 - Não se aplica

42 Distrito

|

|

47 Geo campo 3

Código
48 Geo campo 4

|

|

|

|

|

50 Zona
51 Hora da ocorrência
1 - Urbana 2 - Rural
(00:00 - 23:59 horas)
3 - Periurbana 9 - Ignorado
|
|
53 Ocorreu outras vezes?
07 - Comércio/serviços
1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
04 - Local de prática esportiva
08 - Indústrias/construção
_________________
05 - Bar ou similar
54 A lesão foi autoprovocada?
09 - Outro _____________
1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado
99 - Ignorado
06 - Via pública
SVS 15.06.2015
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Violência Sexual

Violência

55 Essa violência 01-Sexismo 02-Homofobia/Lesbofobia/Bifobia/Transfobia 03-Racismo 04-Intolerância religiosa 05-Xenofobia
foi motivada
06-Conflito geracional 07-Situação de rua 08-Deficiência 09-Outros______ 88-Não se aplica 99-Ignorado
por:
1- Sim 2- Não 9- Ignorado
56 Tipo de violência
1- Sim 2- Não 9- Ignorado
57 Meio de agressão
Tráfico de seres humanos
Física
Obj. pérfuroForça corporal/
Arma de fogo
cortante
espancamento
Intervenção legal
Financeira/Econômica
Psicológica/Moral
Ameaça
Substância/
Obj. quente
Enforcamento
Tortura
Outros
Negligência/Abandono
Outro_______
Envenenamento,
______________
Obj. contundente
Sexual
Trabalho infantil
Intoxicação
58 Se ocorreu violência sexual, qual o tipo?
Assédio sexual
Estupro

1- Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9- Ignorado
Exploração sexual
Pornografia infantil

59 Procedimento realizado

1- Sim

2 - Não 8 - Não se aplica

Profilaxia DST

Profilaxia Hepatite B

Coleta de sêmen

Profilaxia HIV

Coleta de sangue

Coleta de secreção vaginal

Dados do provável
autor da violência

60 Número de
envolvidos
1 - Um
2 - Dois ou
mais
9 - Ignorado

Amigos/conhecidos

Policial/agente

Mãe

Namorado(a)

Desconhecido(a)

da lei

Padrasto

Ex-Namorado(a)

Cuidador(a)

Própria pessoa

Madrasta

Filho(a)

Cônjuge

Irmão(ã)

63 Suspeita de
uso de álcool

62 Sexo do provável
autor da violência

1 - Masculino
2 - Feminino
3 - Ambos os sexos
Outros___________________
Patrão/chefe
9 - Ignorado
Pessoa com relação institucional

1- Sim
2 - Não
9- Ignorado

64 Ciclo de vida do provável autor da violência:
3-Jovem (20 a 24 anos)
4-Pessoa adulta (25 a 59 anos)

5-Pessoa idosa (60 anos ou mais)
9-Ignorado

1-Sim 2-Não 9-Ignorado

Rede da Saúde (Unidade Básica de Saúde,hospital,outras)
Rede da Assistência Social (CRAS, CREAS, outras)
Rede da Educação (Creche, escola, outras)
Rede de Atendimento à Mulher (Centro Especializado de
Atendimento à Mulher, Casa da Mulher Brasileira, outras)
Conselho Tutelar
66 Violência Relacionada
ao Trabalho
1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado

Delegacia de Atendimento à
Mulher
Outras delegacias
Justiça da Infância e da
Juventude

Conselho do Idoso
Delegacia de Atendimento ao Idoso
Centro de Referência dos Direitos
Humanos
Ministério Público

Defensoria Pública

Delegacia Especializada de Proteção
à Criança e Adolescente

67 Se sim, foi emitida a Comunicação de
Acidente do Trabalho (CAT)
1- Sim 2 - Não 8 - Não se aplica 9- Ignorado

68 Circunstância da lesão

CID 10 - Cap XX

|

69 Data de encerramento

|

|

|

|

|

|

|
Informações complementares e observações

Nome do acompanhante

Vínculo/grau de parentesco

Disque Saúde - Ouvidoria Geral do SUS
136

(DDD) Telefone

|

Observações Adicionais:

Notificador

Aborto previsto em lei

Ex-Cônjuge

65 Encaminhamento:
Encaminhamento

Contracepção de emergência

Pai

1-Criança (0 a 9 anos)
2-Adolescente (10 a 19 anos)

Dados finais

9- Ignorado

1-Sim 2-Não 9-Ignorado

61 Vínculo/grau de parentesco com a pessoa atendida

Outros ____________

TELEFONES ÚTEIS
Central de Atendimento à Mulher

|

|

|

|

|

|

Disque Direitos Humanos
100
Cód. da Unid. de Saúde/CNES

|
Violência interpessoal/autoprovocada

|

180

Município/Unidade de Saúde

Nome

|

Função

|

|

|

|

|

|

Assinatura
Sinan

SVS 15.06.2015
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Registro Escolar da Violência Intrafamiliar e Sexual contra
Criança e Adolescente – Educação Municipal
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4. Olhando a Rede em números3
Em 2015, a Rede adotou a estratégia de encontros integrados dos quatro
territórios. Um dos objetivos desses momentos de formação era a socialização das
ações intersetoriais desenvolvidas entre os parceiros do projeto, além da apresentação do Panorama dos Dados das Violências na Cidade de Guarulhos.
Essa ação gerou um importante panorama dos dados referente às notificações de violências no município. Para esse levantamento, foram utilizados
recortes específicos de interesse social como:
•

Casos por região

•

Casos por idade

•

Tipo de violência

•

Local de violência

•

Casos por gênero e cor/raça

Total de casos por região – 2009 - 2014

N = 7658
Região I: 744
Região II: 1740
Região III: 2671
Região IV: 2503

3 Fonte: Sinan Net – Região I, II, III e IV (2009 – 2014)
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Percentual de casos por região – 2009 a 2014

Percentual dos casos notificados de Violência por ciclo de vida e por Região de
Saúde – 2009 a 2014
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Panorama das notificações por ciclo de vida Criança (< de 1 ano a 9 anos) e
adolescente ( 10 a 19 anos)

Faixa Etária

Região I

Região II

Região III

Região IV

> 1 a 9 anos

219

252

207

395

10 a 19 anos

209

483

661

620

Número de Notificações por faixa etária e Região de Saúde – 2009
a 2014
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Número de notificação por tipo de violência, faixa etária <1 a 9 anos, sexo e
Região de Saúde – 2009 a 2014

Número de notificação por tipo de violência, faixa etária 10 a 19 anos , sexo e
Região de Saúde – 2009 a 2014
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Casos Notificados de violência segundo local de ocorrência e ciclo de vida
criança/adolescente

Notificação de violência segundo Raça/Cor e ciclo de vida: criança e
adolescente
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5. Conhecendo os territórios e atores
Um dos traços mais fortes e evidentes da Rede Intersetorial Guarulhos: Cidade
que Protege está relacionado à ação nos territórios. Desde o princípio das formações,
agentes locais são responsáveis por trazer aspectos da ação fundamentais na
definição de fluxos e dinâmicas de ação da rede.
Foram muitas experiências que passaram a ser implementadas nas escolas, nas
comunidades, postos de saúde para prevenir a violência, mas também para integrar
os serviços, dialogar com as pessoas ou debater o desenvolvimento da localidade.
Lideranças e boas iniciativas ganham destaque, anualmente, durante os
Seminários de Direitos Humanos, que reserva parte de sua programação para a
exposição e compartilhamento de ações desenvolvidas nos territórios.

A importância do conhecimento local e dos atores locais na composição da Rede
A Verinha (Vera Aparecida dos Santos) é uma técnica do Núcleo de Apoio e Atenção Básica
(NAAB) Jandaia que sempre foi muito participativa nas reuniões e sempre teve uma fala muito
dura nos encontros da rede. Ela mora em uma região muito carente e eu dizia que vive no gueto.
Então ela sabe a realidade do bairro, ao mesmo tempo que é uma servidora pública e atua para
reduzir essa exclusão. Nos primeiros encontros, ela trazia esse conhecimento muito específico e
dizia que era muito bonito o que estávamos falando, mas na realidade não é nada disso.
E quando nós passamos a entender essa relação que ela tinha com o território fomos percebendo o risco de ficar na teoria. Precisávamos, por exemplo, colocar critérios para os estudos
de casos com relação a manter a identidade secreta. Enfim, precisávamos de uma espécie de
regimento interno para essas reuniões.
Fomos organizando os processos e a Verinha reforçou sua participação, porque ela tem muita
garra, muito conhecimento e na minha opinião, ela foi um ator importante para estabelecer
novos fluxos na região da Água Chata.

Madalena Maria Rodrigues
Foi articuladora das Ações de Promoção da Saúde pelo Departamento de Vigilância em
Saúde e integrante do Grupo de Trabalho Intersetorial – Rede Guarulhos Cidade que Protege.
Atualmente é Gerente da Divisão de Coleta Seletiva
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O olhar do território
Em 2012, entrei para a Rede Intersetorial Guarulhos: Cidade que protege por acaso, para representar
a gerente que acompanhava as reuniões. A partir daí, fui me envolvendo e buscando dar vida
a este projeto na região do Marcos Freire, na qual atuo. Em 2013, iniciaram as reuniões para a
implementação da Plataforma Crivo, na Região do Água Chata, e fiquei surpresa quando vi que
minha UBS (Unidade Básica de Saúde) ficou fora da abrangência deste projeto.
Foi então que apresentei as ações que já realizávamos na Unidade, em parceria com as escolas
Estaduais e Municipais, formato que ia ao encontro proposto pela Rede. Fomos então incluídos
no programa e ganhamos visibilidade. Continuamos as ações de prevenção à violência com
palestras nas escolas, atendimentos nas UBS, notificações de casos de violência, parcerias com
CREAS, CRAS, comunidade, entre outras.
A essa altura realizamos o primeiro Café da Manhã na EPG Bárbara Cristina e, logo depois, na
Escola Estadual Anna Lamberga Zeglio, EPG Ione Gonçalves, CIC Guarulhos. Realizamos um
desses cafés com empresários no Salão do Osmar, próximo à UBS Jandaia e vamos fazer ainda
o café da manhã na Escola Estadual Mario Nakata. A finalidade desses encontros é somar
esforços para a prevenção da violência.
Hoje temos nos grupos muitas ações em andamento: de construção de paródia com adolescentes, jovens LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais) com o Grupo Purpurina e o
grupo de prevenção à automutilação. Fortalecemos a prevenção à violência com palestras nas
escolas.
A região na qual atuo sofre com a violência, isolamento periférico e com poucos recursos
públicos. Aqueles que existem não funcionam com capacidade plena de recursos humanos e
materiais. Há muito pelo que lutar e fazer. Por isso, me uni a essa ação intersetorial na busca de
parceiros e conteúdos para o enfrentamento desta realidade. Se houver uma criança e adolescente em situação de violação de direitos, nossa luta ainda só estará começando.

Foto: Divulgação

Vera Aparecida dos Santos
Equipe Núcleo de Apoio e Atenção Básica (NAAB) Jandaia - UBS Marcos Freire
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A Rede em ação na ação em Rede

Nossa rede intersetorial local
O trabalho em Rede é fortalecedor para todos que nela estão. Estou participando das formações
desde 2012 e a nossa “rede intersetorial local”, como costumo chamar, é a nossa conquista e
aprendizado, pois mesmo pequena ou com poucos órgãos participantes, estamos conseguindo
bons e muitos frutos.
A Rede Intersetorial Local é composta pela EPG Siqueira Bueno, UBS Vila São Rafael, UBS Jardim
Vila Galvão e E.E. Capitão PM Alberto Mendes Junior. Fazemos reuniões bimestrais e conversamos sobre os casos em comum e tentamos dar o melhor encaminhamento de forma integrada.
Gostaria que a Rede Intersetorial Guarulhos: Cidade Que Protege funcionasse na cidade toda para
que tivesse um fluxo melhor.

Soraia Ahmad Malas Yusuf
EPG Siqueira Bueno

EPG Gianfrancesco Guarnieri
Os laços estabelecidos entre a Escola da
Prefeitura de Guarulhos Gianfrancesco Guarnieri com
a Unidade Básica de Saúde Parque Jandaia e Conselho
Tutelar Região Pimentas foram fortalecidos com a ação
da Rede Intersetorial.
Os encontros trouxeram à tona demandas em comum, como é o caso da temática
“Promoção da Qualidade de Vida”, que dialoga com o Projeto Escolar e é um dos Eixos
do Programa Saúde na Escola.
A escola encontrou uma forma mais facilitada de trabalhar com questões
emergenciais e a Reunião de Pais e Educadores se tornou um novo espaço educativo e
participativo, abordando diferentes temáticas formativas, como: Desenvolvimento
Corporal; Família e Relacionamento entre Pais e Filhos; Bullying e Cyberbullying;
Resiliência; Drogas; Cutting; Empoderamento das crianças junto ao ECA.
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Fotos: Divulgação

Esta ação proporcionou a participação de aproximadamente 800 famílias
que são atendidas pela EPG Gianfrancesco Guarnieri e UBS Jandaia e tornou
as Reuniões de Pais e Educadores da Unidade Escolar muito mais atraente e
inovadoras.

EPG Capitão Gabriel José Antônio e
UBS Jardim Flor da Montanha
A UBS Jardim Flor da Montanha e a Escola da Prefeitura
de Guarulhos Capitão Gabriel José Antônio estão em um
local no qual durante muitos anos existiu um ponto de
descarte de entulho, lixo doméstico, móveis, madeiras,
pneus, restos de alimentos. O volume de lixo era tão
grande que prejudicava a passagem de pedestres e o
próprio trânsito.
A academia ao ar livre que se encontrava ao lado do “descarte” era pouco utilizada,
devido ao forte odor, à proximidade do lixo e a proliferação de pragas e insetos,
que também representavam riscos para a saúde. Mesmo com inúmeras tentativas,
o problema não acabou e o comportamento nunca mudou.
A proposta de resolução surgiu da ação em rede que envolveu muitos parceiros:
a Escola, a UBS, a Secretaria do Meio Ambiente, a Proguaru S/A e a própria
comunidade.
Coube à escola e à UBS papéis educacionais, com palestras para toda a comunidade
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e com os educandos, além do convite para toda a população para o dia da revitalização. Os agentes comunitários de saúde, em conjunto com funcionários da
Secretaria do Meio Ambiente fizeram uma sensibilização nas ruas do bairro e
espalharam cartazes.
No dia anterior à revitalização, a empresa de coleta de lixo limpou o local. E no
dia 04 de junho foi feita uma grande revitalização, com a transformação do local
de descarte em uma praça para recreação de toda a comunidade local.

Fotos: Divulgação

A UBS e a Escola são parceiras na Rede e realizam encontros de estudos de casos
e outras ações em parceria.

Em 2013 teve início a articulação entre a UBS Taboão, a Escola Estadual
Maria Angélica Soave e a 3ª CIA do 15º Batalhão de Polícia Militar de São Paulo
(BPM/SP). Em 2016, os encontros intersetoriais no Centro Educacional Adamastor
permitiram uma ação planejada em conjunto na prevenção do uso de drogas
ilícitas.
A meta foi desenvolver ações sobre o uso de drogas com adolescentes.
Juntos, profissionais da Saúde, da Educação e um voluntário da região, o Sr.
Aldemiro (historiador e ex-aluno da E. E. Maria Angelica Soave) planejaram e
realizaram uma série de oficinas com os adolescentes, no anfiteatro da escola.
Houve um grande estreitamento das relações entre a UBS Taboão, gestores
de escola, coordenadores, mediadores e alunos. E a dinâmica para tratar do
assunto foi bastante participativa entre os diferentes agentes da comunidade.
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O resultado foi tão positivo que o grupo pretende, para o próximo ano:
• pactuar cronograma das ações para o ano seguinte;
• ampliar a rede de assistência e serviços do município envolvendo outros
parceiros, tais como Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de
Assistência Social e organizações da sociedade civil;
• realizar oficinas com os pais;
• formar multiplicadores no contexto escolar com a finalidade de ampliar a
efetividade das ações e alcance de resultados;
• estender a proposta para as demais escolas do Distrito Taboão.
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Qual meu aprendizado na rede?
Com a palavra, os educadores(as) da
Rede Municipal de Educação de Guarulhos.
“Aprendi que trabalhar em rede potencializa as ações que inicialmente eram individuais. As
fragilidades e potencialidades são compartilhadas e auxiliam na resolução dos desafios. O
entendimento das atribuições dos parceiros fortalece a própria rede.”

“É necessário contagiar outros indivíduos para que tenham maior adesão a esse formato de
trabalho. Precisamos criar de fato uma cultura de ação em rede.”

“Na prática, a Rede proporcionou o conhecimento dos profissionais que identificam,
encaminham e atendem as vítimas de violência e o fluxo dos diferentes serviços. Passamos a
entender o que é uma Rede Intersetorial e sua existência depende de todos. Hoje, as escolas do
município estão mais empoderadas para fazer os encaminhamentos das crianças vítimas de
violência.”

“Ao longo dos anos em que o Projeto vem sendo realizado no Distrito Tranquilidade/Flor
da Montanha tivemos muitas dificuldades de estabelecer processos de trabalho. Vejo que
obtivemos alguns avanços: aprendemos a compartilhar os serviços, diminuindo as angústias e
criando laços. Passamos a acreditar na ação em Rede.”

”Aprendi compartilhar minhas ideias, interrogações, vitórias e momentos de conflito. Sinto
que cada encontro me fortalece como profissional e hoje enfrento melhor os impasses da
comunidade. Sei onde buscar outros conhecimentos e auxílio.”

“Entendi como os diferentes setores estão ligados por um fio invisível que os une e como esses
laços tornam-se aparentes quando são fortalecidos. Conheci como alguns segmentos trabalham
(saúde, assistência social, etc) e o reflexo dessa ação na escola. As parcerias agregam ganhos em
todas as esferas do trabalho e fortalecem a garantia dos direitos.”
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Por que uma rede de
proteção precisa saber sobre:

Participação Ativa dos
Alunos e Responsáveis nos
Processos Decisórios
Valdênia Aparecida Paulino Lanfranchi é
pedagoga, advogada, mestre em direito social,
especialista em violência doméstica e abuso
sexual contra criança e adolescente. Doutoranda
em serviço social e consultora do Ibeac.
“Na semana passada tivemos um
episódio feio na escola. Duas alunas adolescentes
brigaram de arrancar sangue, por conta de
ciúmes de namoradinho. O jeito foi transferir
uma delas para outra escola, pois essa aluna já
vinha dando trabalho faz um bocado de tempo”.
Essa foi o relato de uma coordenadora
pedagógica em um círculo de conversa com o
objetivo de encontrar respostas sobre mediação
de conflitos junto a estudantes de escolas da
rede pública. Naquela oportunidade, a fala da
coordenadora foi acompanhada de expressões
gestuais de concordância e aprovação, tendo
apenas uma fala que ousou questioná-la sobre se
a decisão havia sido tomada com a participação
da aluna e de seus responsáveis.
Tomo como ponto de partida o episódio
acima para introduzir o tema da participação
ativa de alunos/as e responsáveis como
um direito fundamental a ser garantido e
protegido na relação educacional, nos projetos
políticos-pedagógicos.
Não raras vezes, decisões importantes
sobre situações que incidem na vida de alunos e
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alunas são tomadas pela comunidade escolar e
pelas redes, que se intitulam como “protetoras”,
sem que o sujeito principal participe da tomada de
decisão e do processo de solução do problema. A
experiência acumulada no curso de três décadas
na defesa dos direitos da infância e juventude tem
revelado (a mim, particularmente) que, em geral,
essas decisões são tomadas em desfavor de um/a ou
outro/a aluno/a como forma de proteger o coletivo,
manter a ordem e na alegação de que se trata do
“próprio bem” do/a aluno/a que sofre a medida
corretiva. Tende-se a responsabilizar o indivíduo
e sua relação familiar deficitária como causa dos
problemas que emergem no âmbito educacional.
Sabemos que a escola é um espaço
privilegiado de agregação de crianças,
adolescente e jovens. Espaço de encontros
coletivos no qual emergem as simpatias,
comparações, concordâncias e discordâncias,
elementos naturais do desenvolvimento humano.
Esses elementos não são neutros. Eles vêm
acompanhados das vivências intra e extramuros
escolares, muitas vezes invisibilizadas pelas
estruturas e burocracias do sistema escolar,
mas altamente reveladoras de conflitos ainda
não resolvidos. Falo de violência institucional,
doméstica, da violência sexual intrafamiliar,
da discriminação racial e gênero, do genocídio
da juventude negra e pobre, da desigualdade
econômica e social, entre outras.
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Encontrar soluções reducionistas e
simplistas sem uma visão sistêmica das relações
em que as pessoas envolvidas nos conflitos estão
implicadas é um equívoco. Neste sentido, as
experiências exitosas na resolutividade de casos
como o apresentado pela coordenadora, e citado no
início deste texto, têm contado com a participação
ativa das pessoas envolvidas. São elas que podem
dizer o que de fato está por trás do conflito que se
apresenta de por meio de uma ação agressiva.
Mas a participação ativa implica no
reconhecimento da pessoa como sujeito de
direitos, com conhecimentos e saberes. Esse
reconhecimento, condição indispensável para
as relações interpessoais e institucionais, só
é possível quando os sujeitos da comunidade
escolar ou da Rede de Proteção se vêm como
sujeitos de direitos, quando compreendem que
ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição
a qualquer forma de discriminação, como bem
ensinou Paulo Freire ao tratar da “pedagogia da
autonomia”. A atitude de ver a si e ao outro como
sujeito de direitos é uma importante chave para
romper com a reprodução do autoritarismo usado
como ferramenta da “manutenção da ordem”.
A promoção da participação ativa
tornou-se obrigação nos projetos pedagógicos.
Trata-se de um princípio constitucional e um
direito assegurado no Estatuto da Criança e
do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Base

da Educação Nacional (LDBEN). Negligenciar,
omitir ou obstruir a participação das/dos
estudantes ou de seus responsáveis nos processos
decisórios das ações escolares, sejam elas
pedagógicas, administrativas ou disciplinares, é
hoje um ato ilegal. Contudo, os marcos legais não
têm sido suficientes para inibir os movimentos
que defendem a “escola sem partido”, contrária
à participação ativa, à livre expressão e troca do
pensamento e ao trabalho das redes de proteção
em prol do fortalecimento da democracia nos
espaços escolares e na sociedade.
A escola é um importante instrumento
na construção da cidadania, mas ela é um
instrumento meio e não fim em si mesma. Um de
seus objetivos deve ser o de oferecer condições
para que os alunos e alunas desenvolvam
o melhor de seus potenciais como sujeitos
de direitos e, usando de criatividade, sejam
capazes de romper com preconceitos e de buscar
alternativas para essa sociedade individualista,
consumista e desigual.
Esse processo invoca, necessariamente,
a participação ativa, que por sua vez, implica na
valorização das características próprias da infância
e da juventude como a curiosidade, o entusiasmo, a
paixão, a irreverência, a transgressão, a contestação,
a impaciência e a criatividade. Implica em repensar
os modelos, métodos e conceitos de participação no
processo educacional.
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Em busca de uma cultura de paz
A Escola da Prefeitura de Guarulhos - EPG Manuel
Bandeira está em processo de transformação desde 2013.
Vem sendo inspirada pelas chamadas Escolas Democráticas
que, pautadas nos princípios de horizontalidade das
relações, centralidade nos interesses dos alunos e Gestão
Democrática Participativa, buscam promover, como
principal objetivo, o Protagonismo Estudantil.
Nesta perspectiva, no início de 2015, pais, alunos e funcionários foram
chamados para elegerem os valores que permeiam todas as diretrizes da escola.
Eles elegeram a autonomia como um valor implícito ao processo de emancipação
de seus atores, o que desencadeou quatro outros: respeito, responsabilidade,
amizade e conhecimento.
Nossos trabalhos estão sendo desenvolvidos pautados nesses valores, com
espaço de fala das crianças, o que possibilita que compreendam o mundo e o seu
redor a partir de suas próprias questões e dúvidas.
Um primeiro exemplo surge em uma roda de conversa sobre o Dia
Internacional da Mulher, na qual os educandos meninos e meninas (do 4º ano
da professora Deise Mara Abrantes Barbosa) propuseram cuidar de um filho de
forma igualitária. O Projeto Bebê-ovo surge da necessidade por compreensão da
desigualdade de gêneros a partir de uma perspectiva dos estudantes. Cada dupla,
autorizada pelos pais, cuidava de um ovo cozido, devidamente identificado (sexo,
nome e sobrenome) revezando os cuidados em casa (dar mamadeira, trocar, por
para dormir, etc.). Muitos ovos se quebraram para acontecer o debate sobre a
construção dos papeis de gênero na família.
Uma conversa sobre o Direito à Diversidade dá início ao segundo projeto.
Os educandos dos 4º e 5º anos do período da manhã, dos professores Rodrigo de
Mendonça Emídio e Thatiane Coutinho Melguinha Pereira passaram a estudar os
Direitos Humanos para compreender os porquês da pobreza, da falta de acesso à
Educação e outras necessidades sociais básicas.
Os questionamentos dos alunos favoreceram a organização de um ato de
protesto durante o desfile cívico comemorativo da Semana da Pátria, momento
oportuno para compartilhar com a comunidade os conhecimentos construídos.
Foram elaborados cartazes, painéis e uma apresentação com falas de protesto fazendo
referência a Declaração Universal dos Direitos Humanos para manifestar suas contra-
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riedades frente às desigualdades sociais e também aos direitos não atendidos, assim
como divulgar informações importantes sobre os direitos das crianças.
A produção de um jornal foi a ação do terceiro projeto, também dos 4º e 5º anos
(das professoras Deise Mara Abrantes Barbosa, Edna Gomes da Silva e Eloísa Barbosa
de Lima Oliveira Nunes). A análise de notícias sobre os assassinatos de negros nos
Estados Unidos despertou o interesse em compreender o preconceito racial. O resultado
foi um painel que foi se modificando à medida em que os estudantes avançavam
nas discussões e estudo, que continha questões ou frases de impacto relacionadas ao
racismo, como: “Você não sabe o que está acontecendo com os negros?”, ou “Racismo
existe? No Brasil existe!”, que se modificavam a cada semana.

Fotos: Divulgação

Essas práticas e temáticas procuram favorecer um olhar mais ampliado dos
estudantes diante da violência, a partir de uma maior compreensão de si mesmo,
do outro e da sociedade como um todo. Além disso, acreditamos que ao promover
um ambiente de harmonia, em que os valores são exercidos entre todos nas diversas
situações, contribuímos para fortalecer as relações pautadas no respeito às diferenças,
prevenindo a intolerância e favorecendo uma cultura de paz e de não violência.
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Por que uma rede de
proteção precisa saber sobre:

O Professor Mediador
Escolar e Comunitário
Myrian Taeko Kono Watanave é Professora
Coordenadora do Núcleo Pedagógico – Diretoria
de Ensino Guarulhos Norte.
O artigo 1º da Resolução SE 19/2010
institui o Sistema de Proteção Escolar, que
coordenará o planejamento e a execução de ações
destinadas à prevenção, mediação e resolução de
conflitos no ambiente escolar, com o objetivo de
proteger a integridade física e patrimonial de
alunos, funcionários e servidores, assim como
dos equipamentos e mobiliários que integram a
rede estadual de ensino, além da divulgação do
conhecimento de técnicas de Defesa Civil para
proteção da comunidade escolar.
Para implementar ações específicas do
Sistema de Proteção Escolar, a escola contará com
o Professor Mediador Escolar e Comunitário,
que deverá, precipuamente:
I - adotar práticas de mediação de conflitos
no ambiente escolar e apoiar o desenvolvimento
de ações e programas de Justiça Restaurativa;
II - orientar os pais ou responsáveis pelos
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alunos sobre o papel da família no processo
educativo;
III - analisar os fatores de vulnerabilidade
e de risco a que possam estar expostos os alunos;
IV - orientar a família ou os responsáveis
pelos alunos quanto à procura de serviços de
proteção social;
V - identificar e sugerir atividades
pedagógicas complementares, a serem realizadas pelos alunos fora do período letivo;
VI - orientar e apoiar os alunos na prática
de seus estudos.
Portanto, o Professor Mediador Escolar
e Comunitário – PMEC não é gestor de disciplina. A sua competência é docente vai além dos
muros da escola. Ele detém, juntamente com os
demais professores, a função mediadora entre o
saber conviver, o saber fazer junto e o saber fazer
respeitar as diferenças.
Os pilares para a educação alicerçam a
prática dos docentes e cabe ao PMEC desenvolver
no estudante competências para “Aprender
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a conviver”, desenvolvendo a compreensão
do outro, a percepção das interdependências
e preparando-se para gerenciar conflitos,
no respeito pelos valores do pluralismo, da
compreensão mútua e da paz.
Deste modo, a escola é um espaço social
que pressupõe a existência e a convivência de
diferentes opiniões, crenças, ideias, valores,
culturas, pensares e ideologias, no qual muitos
conflitos surgem nas interações entre todos os
seus integrantes. Por esse motivo precisa colocar
as pessoas e suas necessidades no centro do
processo. A convivência gera expectativas que,
por sua vez, originam conflitos e, para o PMEC,
trabalhar a resolução de conflito, significa pensar
e agir na perspectiva da Justiça Restaurativa,
tendo a participação de todos como sujeitos
de direito, que podem e devem expressar suas
opiniões e seus sentimentos nos temas e situações
que lhes afetam.
Não é possível perder a conexão com o
diálogo e a responsabilização, transitando do
“poder sobre” para o “poder com”. A prática

educativa tem como função social estabelecer
espaço para o exercício e o aprendizado de
formas pacíficas, de se criar vínculos e lidar com
os conflitos inerentes à convivência.
A escola é um lugar privilegiado para se
aprender a conviver. Resignificar os conceitos
de conflito e de violência não é feito por meio
de estudos teóricos apenas, mas convidando
as pessoas a experimentar e praticar ações que
possibilitem a elas revisitar suas formas de
pensar e agir.
Sendo assim, o Professor Mediador
Escolar e Comunitário - PMEC é o profissional
da convivência, com a função principal de educar
para a paz4.

4 ______. SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO
PAULO. Institui o Sistema de Proteção Escolar na rede estadual
de ensino de São Paulo e dá providências correlatas. Resolução n.
19, de 12de fevereiro de 2010.
______. SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO
PAULO. Videoconferência transmitida em maio/2016: Papel do
Professor Mediador Escolar e Comunitário.
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Qual meu aprendizado na rede?
Com a palavra, os educadores(as) da
Rede Estadual de Educação de Guarulhos.
“A rede colaborou com informações e conhecimentos sobre como funcionam os serviços,
promovendo encontros de formação entre os setores de educação, saúde e assistência social. As
discussões e reflexões nos estudos de casos nos quais todos participam, ajudam a compreender
os conflitos enfrentados pela unidade escolar todos os dias, amenizando o problema no interior
da escola e no seu entorno”.
“Por meio dos encontros foi possível fortalecer as parcerias e alianças com outras instituições,
bem como as intervenções de prevenção na escola. O trabalho em parceria aponta outros
caminhos para administrar situações adversas no ambiente escolar”.
“O Projeto Guarulhos: Cidade que Protege é importante pois proporciona a articulação de
diferentes instituições (atuação em rede) e, de como elas podem contribuir no apoio aos
inúmeros problemas que surgem na escola. É necessário garantir pelo menos um representante
de cada instituição na Rede, para que ela possa funcionar de forma mais eficiente”.
“Com os encontros comecei a perceber formas diferentes de agir com a indisciplina e também
nos casos de negligência que a escola detecta no seu cotidiano; fui me interessando por
situações que pareciam não ser preciso a intervenção por parte da escola, mudei minha forma
de pensar e de tomar medidas disciplinares, passei a ficar mais atento aos conflitos e às causas
pelos quais aconteciam.
Este projeto me tornou mais sensível a coisas que não dava tanta importância. Mudei minha
forma de pensar, agir e de viver sendo, mais pacifico e compreensivo com os alunos, que muitas
vezes eu achava que eram os agressores.
Comecei a verificar o histórico de vida de cada um e a querer conhecer os responsáveis, saber os
motivos da agressividade com os colegas, professores e funcionários da escola.
No projeto venho adquirindo experiências com os colegas que trazem para os encontros de
formação diversos casos, bem diferentes ou até semelhantes aos que acontecem na escola.
Tornei-me um bom ouvinte e também sinto segurança em relatar as ocorrências que tenho na
escola na qual trabalho.
Todos que estão no projeto têm participação especial em minha forma de agir nas diferentes
situações do cotidiano escolar. Por exemplo, no início desse semestre tivemos um caso de maustratos que foi encaminhado ao conselho tutelar. Devido aos contatos obtidos nos encontros
consegui, em conjunto com a gestão da escola, proporcionar melhor acompanhamento e
encaminhamento para o caso”.
Alexandre Moraes Gomes, Cristina Selma Duarte Viana, Irani Martins da Silva, Sandra
Maria de Moraes Zago, Eirani Lina dos Santos, Zenaide Cardoso
Professores da Rede Estadual de Educação de Guarulhos.
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6. Considerações Finais
A escola tem um papel fundamental e importante na garantia dos direitos
dos alunos. Os encontros do Guarulhos Cidade que Protege nos fortalecem nas ações
que se tornam necessárias na garantia desses direitos. Ações essas que mudam a
realidade dos educandos, procurando alternativas que os respeitem e os valorizem
enquanto seres humanos em pleno desenvolvimento físico, psíquico e social.
A USF São Rafael sempre foi parceira de nossa escola, com trocas de
informações e orientações sobre casos específicos de vulnerabilidades. O
Guarulhos Cidade que Protege fortalece, ainda mais, essas relações e torna
possível que sejam estendidas a outros setores e unidades.

Fotos: Divulgação

Outra forma de se garantir os Direitos Humanos de nossos alunos foi
desenvolvendo um Projeto “Para Além dos Muros da Escola”. Os artigos do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foram pintados nas paredes da escola,
direcionado atividades desenvolvidas em sala de aula e com a comunidade.
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O que eu sinto depois de todos esses anos? Eu tenho a certeza de que não estamos sozinhos.
A amplitude da rede mostra que não temos a dimensão total do que vem sendo realizado.
Há muitas pessoas que consideram a importância de fazer parte de uma rede de prevenção à
violência contra crianças e adolescentes. E isso eu entendo como muito rico. Há uma multiplicidade de ações, que não pertencem a uma pessoa, nem a um grupo. Este processo pertence a
todas e todos. A Rede somos nós.

Marli dos Santos Siqueira
Gerente da Divisão Técnica de Políticas para Diversidade e Inclusão Educacional

Entre as considerações construídas pelos integrantes da Rede sobre seu
trajeto e sua história, os principais pontos são:
• O funcionamento da rede não pode estar pautado no voluntarismo. Ela deve
ser fruto de um amplo esforço de responsabilização e articulação política;
• Existem tempos e diferentes percepções nas redes. É muito importante
ter respeito aos tempos das pessoas, dos territórios, dos serviços, dos
profissionais;
• O trabalho em rede é um forte mobilizador das pessoas e dos serviços.
Assim, devem olhar para esse aspecto como um ponto positivo a ser
potencializado;
• A atuação em parceria fortalece cada ação individual, um cuidado mais
multidisciplinar e menos fragmentado;
• Os atores precisam ocupar os espaços em rede para se fortalecer mutuamente;
• Ainda existe um percurso para aproximar as comunidades das ações de
prevenção à violência.
• É importante permanecer atento para fortalecer a cultura do funcionamento
integrado, a lógica do trabalho em rede;
• A ação integrada deve superar gestões e transformar-se em uma prática
institucionalizada.
Grupo Gestor Intersetorial
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Sobre o processo
“As redes territoriais têm a função de fazer os serviços dialogarem,
discutir os casos emblemáticos, pensar junto as saídas, desenhar as estratégias.
Deve ser esse espaço de trazer os vários atores para os momentos de formação e
principalmente, para os momentos de debate dos casos.
Procuramos favorecer a troca com outras experiências para ampliar o
repertório temático e articulação com outros grupos, fazer os planejamentos de
forma conjunta, identificando e lidando com a realidade.
A assessoria tem um caráter de transitoriedade e deve contribuir para que
a Rede se estruture e possa ter continuidade. Nosso papel é facilitar um processo
de autonomia, de desenvolvimento de estratégias e integração dos fluxos e das
práticas que já existem nos serviços”.

Bel Santos Mayer e Vera Lion
Coordenadoras do Ibeac
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Foto: Maurício Burim/SE

PARTE II
7. Um pouco da história dos direitos da criança e do adolescente
Até chegar o momento do surgimento da Rede Intersetorial Guarulhos
Cidade que Protege, talvez seja importante lembrar o que aconteceu anteriormente
até que a proposta de um sistema integrado de proteção dos direitos da criança e
do adolescente pudesse existir.
A década de 1980 carregava a esperança da redemocratização política. As
demandas sociais eram sérias, entre elas a realidade das crianças em situação de
rua. O país debate a nova constituinte e paralelamente o anteprojeto da Convenção
sobre os Direitos da Criança, que seria ratificado em 20 de novembro de 1989.
Centenas de entidades, mobilizadas em torno dos debates, criam o Fórum
Nacional Permanente de Entidades Não-Governamentais de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente (Fórum DCA), que participa ativamente da coleta de
mais de seis milhões de assinaturas e consegue incluir a menção aos Direitos das
Crianças e dos Adolescentes na nova Constituição, em seu artigo 227:
“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.”
Pela primeira vez reconhecidos como sujeitos de direitos e com a sociedade
mobilizada para o debate é iniciada a elaboração de uma lei complementar, que
anos mais tarde seria considerada uma das mais avançadas no mundo. Em um
tempo recorde, Estado e Congresso assinam e publicam o Estatuto da Criança
e do Adolescente, lei federal 8.069, em 13 de julho de 1990. E uma nova história
começa a ser escrita para milhares de meninas e meninos do Brasil, de São Paulo,
de Guarulhos.
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Quais foram as principais mudanças:
Antes do ECA, o Código de Menores regia as políticas diante de situações irregulares, a partir de mecanismos disciplinares e normativos. O estatuto carrega o fundamento de que todas as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e deveres e não
admite preconceitos de gênero, cor, religião e classe social.
Outro ponto importante é que, com a Constituição e o ECA, as crianças e adolescentes passaram a ser prioridade absoluta. Mas o que isso representa, na prática?
• a primazia em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
• a precedência de atendimento em serviços públicos ou de relevância pública;
• a preferência na formulação e na execução da políticas sociais públicas;
• a destinação privilegiada de recursos públicos para as áreas relacionadas para a
proteção à infância e à adolescência.

Linha do tempo dos Direitos da Criança e do Adolescente no Brasil 5
1801 a 1900: Crianças e adolescentes eram inseridas no trabalho escravo. Em
meados do século XIX, é criada em Salvador (BA) a primeira iniciativa de atendimento a meninas e meninos abandonados.
1924: Criação do Tribunal de Menores, estrutura jurídica que serviu de base para
o primeiro Código de Menores, promulgado em 1927, também conhecido como
Código Mello Mattos.
1942: Criação do Serviço de Assistência ao Menor (SAM): órgão do Ministério
da Justiça que funcionava como um equivalente ao sistema penitenciário para a
população com menos de 18 anos.
1945: Criação da Organização das Nações Unidas (ONU).
1946: Criação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).
1948: Aprovação pela Assembleia Geral das Nações Unidas da Declaração dos
Direitos Humanos.
5 Informações retiradas da publicação: 10 anos da Rede ANDI Brasil em 20 anos de ECA /coordenação geral de Ciça
Lessa e Fernanda Garcia —Brasília, DF, 2011.

72

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos

1950: Instalação do Unicef no Brasil, em João Pessoa (PB), iniciando programas de
proteção à saúde da criança e da gestante nos Estados do Nordeste.
1959: Aprovação, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, da Declaração
Universal dos Direitos da Criança.
1964: Criação da Fundação do Bem Estar do Menor (Funabem), marco da transição
entre a concepção correlacional-repressiva para a assistencialista.
1979: Entrada em vigor do Código de Menores de 79, substituindo o Código de
Menores Mello Mattos e incorporando uma concepção assistencialista à população
infanto-juvenil.
Década de 80: Fortalecimento de um movimento social composto por diferentes
organizações da sociedade civil, muitas com perfis inovadores.
1983: Criação da Pastoral da Criança.
1985: Criação do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua (MNMMR):
pela primeira vez fala-se em protagonismo juvenil e se reconhece crianças e
adolescentes como sujeitos participativos.
1986: Criação da Frente de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes e,
ainda nesse ano, da Comissão Nacional Criança Constituinte.
1988: Criação do Fórum Nacional de Entidades Não-Governamentais de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente (FNDCA), grupo que se articulará em
torno do objetivo de incluir na Constituição Federal Brasileira um artigo sobre a
infância.
1989: Assinatura da Convenção Internacional dos Direitos da Criança.
1990: Promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerado um
documento exemplar de direitos humanos, concebido com a participação de vários
segmentos sociais envolvidos com a causa da infância no Brasil e em sintonia com
a Convenção Internacional.
1991: Criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda).
1993: Criação da Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente e do
Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (FNDCA).
1995: Realizada a 1ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
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1996: Sanção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB): define e regulariza o
sistema de educação brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição.
2000: Aprovação do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra
Criança e Adolescentes. Lançamento Mundial dos Objetivos do Milênio.
2003: Aprovação do Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente.
2006: Aprovação do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, elaborado em
conjunto pelo Conanda e pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).
Criação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE).
Criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
Valorização dos Profissionais de Educação (FUNDEB).
2008: Criação do Cadastro Nacional de Adoção.
Realização do III Congresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, no Rio de Janeiro.
2010: Realização da 1ª Conferência Nacional de Educação, com o tema “Construindo
um Sistema Nacional Articulado de Educação: Plano Nacional de Educação, suas
Diretrizes e Estratégias de Ação”.

Outros marcos importantes:
Lei nº 10.778, de 24/11/2003, institui a notificação compulsória de violência contra
a mulher em serviços de saúde públicos ou privados.
Decreto-Lei nº 5.099, de 03/06/2004, que regulamenta a Lei nº 10.778/03.
Portaria MS/GM nº 936 de 19/05/2004 – Estruturação da Rede Nacional de Prevenção
das Violências e Promoção de Saúde.
Portaria MS/GM nº 2.406 de 05/11/2004, institui a Ficha de Notificação/Investigação
Compulsória de Violência Doméstica, Sexual e outras violências Interpessoais.
Publicação – DOU Nº 215 de 9/11/2004 – “Ficha de Notificação Compulsória de
Violência contra a Mulher” (e outras violências interpessoais).
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Portaria MS nº 1.968/2001 institui a Notificação de Maus tratos contra Crianças e
Adolescentes.
Artigo 1º da Resolução SE 19/2010 institui o Sistema de Proteção Escolar, que
coordenará o planejamento e a execução de ações destinadas à prevenção,
mediação e resolução de conflitos no ambiente escolar, com o objetivo de proteger
a integridade física e patrimonial de alunos, funcionários e servidores, assim
como dos equipamentos e mobiliários que integram a rede estadual de ensino,
além da divulgação do conhecimento de técnicas de Defesa Civil para proteção
da comunidade escolar.

8. Redes: uma forma inovadora de organização social
A figura da rede é a imagem mais usada para designar ou
qualificar sistemas, estruturas ou desenhos organizacionais
caracterizados por uma grande quantidade de elementos
(pessoas, pontos-de-venda, entidades, equipamentos etc.)
dispersos espacialmente e que mantêm alguma ligação
entre si. É uma metáfora comum à nossa época, que ainda
pouco compreende a natureza do fenômeno da Internet e de
seus efeitos e, portanto, tende a atribuir a toda situação de
“interligação” características presentes na rede de computadores. Se antes, na sociedade industrial, os processos de
trabalho eram bem representados pela metáfora da máquina
(ou do mecanismo), agora o desenho da rede passa a ocupar
lugar preponderante no imaginário da sociedade pós-industrial. Mas nem tudo o que apresenta estes três aspectos
– quantidade, dispersão geográfica e interligação – é rede.
(WWF, 2003, p.8).6

As redes estão provocando uma nova e inovadora forma de organização
social. As sociedades estão cada vez mais experimentando novos rearranjos e
outros modelos de ação, impulsionadas também pelas facilidades de articulação
6 WWF-Brasil. Redes: Uma introdução às dinâmicas da conectividade e da auto-organização. 1ª ed., 2003.
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social proporcionadas pelas tecnologias de informação e comunicação.
Antes, essas conexões surgiam do relacionamento entre os atores sociais
e das situações políticas que exigiam respostas coletivas, mas de certa forma,
pontuais. Aos poucos, esses novos formatos de organização transformaram-se em
uma opção muito eficaz de ação social.
Hoje, é possível identificar inúmeras redes das mais variadas dimensões,
áreas e modelos. Envolvem organizações da sociedade civil, poder público,
pessoas e grupos de afinidade em cada uma das áreas da ação política e social
humana – educação, saúde, cultura, assistência social, meio ambiente, gênero,
defesa de direitos e economia solidária, entre outros. Embora grande parte dessas
articulações seja informal ou dependa da temperatura política para fomentar a
mobilização coletiva, elas subsistem por longos períodos de tempo como instrumento de organização das lutas.

As redes tornaram-se a principal forma de expressão e organização coletiva, no plano
político e na articulação de ações de grande envergadura, de âmbito nacional ou internacional, das ONGs e dos novos movimentos sociais. (WWF-BRASIL, 2003, p. 12)

8.1. As redes no Brasil
As redes foram muito importantes e destacaram-se como formato de
organização dos movimentos sociais brasileiros ainda nos anos 60, em função
da necessidade de articulação dos atores políticos diante da realidade política
provocada pela ditadura militar.
É no final dos anos 80 e início dos anos 90, e já facilitada pelas tecnologias
(primeiro o computador, depois a Internet), que a articulação em rede assume um
papel político decisivo na conquista e manutenção dos direitos sociais no país.
Um grande marco histórico na criação das “redes sociais” no Brasil é a
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criação do Fórum Nacional Permanente de Entidades Não Governamentais de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - Fórum DCA, em 1988, que
articulou, formulou e garantiu a aprovação pelo Congresso Nacional do Estatuto
da Criança e do Adolescente, em 1990.
Outro marco de ação em rede da década de 1990 foi a Ação da Cidadania
contra a Miséria e pela Vida, que representou uma experimentação de estratégias de descentralização, autonomia e ação diferenciada como orientadoras do
desenho da “campanha contra a fome” (estima-se que a iniciativa tenha conseguido promover a criação de 3 mil comitês em todo o país, até meados de 1994).
Em 1996, a liberação do uso comercial e doméstico da Internet no Brasil
deu nova configuração à toda a sociedade, incluindo ao trabalho das redes.
Proporcionou, por meio da facilidade em comunicação, transmitindo e criando
informação, um ambiente favorável à constituição de listas de discussão e comunidades virtuais. Esses foram embriões de várias articulações futuras, nos mais
variados âmbitos, territórios e campos de ação, em nível local, microrregional,
estadual, nacional e internacional, com nomes os mais diversos (entre outros,
“fórum”, “articulação”, “movimento”, “coletivo”) e desenhos organizacionais
diferentes.
Um desses campos de ação é o dos direitos das crianças e dos adolescentes,
que passou a ser conhecido como Sistema de Garantia de Direitos.

8.2. Redes e os direitos da infância e adolescência
É importante destacar que, cada vez mais, os organismos
sociais estão preocupados em pensar ou construir uma
concepção de rede fundamentada em práticas e princípios
democráticos, emancipatórios e empoderadores do ponto
de vista político, inclusivos do ponto de vista social, sustentáveis do ponto de vista ambiental, abertos e polifônicos do
ponto de vista cultural. (WWF-Brasil, 2003, p. 14)

Educação Inclusiva | Ponto a Ponto: A Trajetória de Articulação da Rede Intersotorial
“Guarulhos - Cidade que Protege” no Enfrentamento às Violências Contra Crianças e Adolescentes

77

As redes são um projeto de organização da ação humana, que tem ajudado aos
atores sociais (de todas as áreas e segmentos) a empreenderem, obterem resultados
e promoverem a transformação da realidade, a partir de princípios que entendem
que, por meio dessa ação, é possível fazer o exercício dessa transformação.
É interessante pensar que as redes de defesa dos direitos de crianças e
adolescentes foram inovadoras para além do tema, mas também representaram
um novo formato de construir, articular, mobilizar e executar as políticas públicas.
A Constituição de 1988 considera que a construção de uma rede social
pressupõe a participação de instituições do Estado e da sociedade civil organizada,
universidade e comunidade em geral. O processo de envolvimento, no entanto, é
desafiador, pois demanda muita organização (e investimento) dos grupos para
obterem sucesso e funcionar de maneira articulada, coerente e autônoma.
Mas, o trabalho em rede se coloca como uma estratégia essencial para
a consolidação do Estatuto da Criança e do Adolescente. A dura realidade das
crianças e adolescentes que chegam às estruturas de atendimento carece de novas
práticas e da superação das heranças de muitos anos de descaso, do enfoque
punitivo ou assistencialista presentes nas instituições e no próprio senso comum.
Além da perspectiva da integração e articulação entre diferentes políticas
e instituições, o conceito de rede se aplica, também, à articulação entre diferentes
áreas do conhecimento. Nenhuma área do conhecimento é capaz de responder
completamente aos desafios da contemporaneidade e aos complexos fenômenos
que violam cotidianamente direitos de crianças e adolescentes.
Além disso, a ação em rede:
• possibilita a interação,
• permite maior visibilidade das ações junto à sociedade,
• favorece o intercâmbio e a articulação entre os atores e desconstrói conceitos
muito centralizados de ação (que pensam a solução de um problema possa
estar na mão de um ator e não de um sistema),
• proporciona a circulação de conteúdos de forma descentralizada e colaborativa, a mobilização para doação aos fundos da infância e da adolescência,
• facilitam o entendimento de papeis e espaços de atuação (onde e como eu
posso participar? O que eu devo fazer? Quem eu devo acionar?).
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8.3. Redes e as tecnologias
Mas é importante lembrar que uma rede de proteção, articulada de forma
integral, também cuidará de se apropriar cada vez mais das redes virtuais e das
tecnologias para fazer seu funcionamento mais ágil, eficaz, mobilizador. Além
disso, se apropriará de novas ferramentas capazes de facilitar a comunicação entre
os diferentes atores da rede.
Evoluir tecnologicamente pode facilitar a divulgação das agendas de
reuniões e de documentos referenciais, como resoluções, atas, planos de ação e
de aplicação de fundo. A comunidade passa a ter acesso a dados e informações
gerados pelo Conselho e que impactam diretamente a vida das crianças e adolescentes. E é convidada a acompanhar e participar.
Facilita a mobilização em torno de temas e campanhas de sensibilização. E,
pode auxiliar significativamente no mapeamento do território de atuação e formulação de diagnósticos que norteiam as prioridades locais e as políticas voltadas às
crianças e adolescentes a serem implantados no município.

“A atuação em redes deve perseguir relações onde haja maior horizontalidade,
integração, compartilhamento, respeito à diversidade, descentralização operacional,
fluxos de informação e de interação, participação dos destinatários de programas e
serviços, bem como a otimização de recursos”7.

7 TEJADAS, Silvia da S. Atuação em Redes: uma estratégia desafiadora na defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes. Disponível em: <http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=78> Acesso em
18 set, 2016.
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8.4. Em uma Rede de Proteção, cada um tem seu papel
O artigo 227 da Constituição de 1988 já mostrou a necessidade de uma
ação conjunta entre “família” (em seus mais diversos “arranjos” e pelos seus
mais diversos integrantes), “sociedade” (pelos seus mais variados segmentos e
entidades representativas) e “Estado” (por todos os órgãos e agentes públicos
corresponsáveis), lançando assim a ideia do trabalho em “rede”.
O Sistema de Garantia dos Direitos foi concebido pelo Estatuto e representa
a articulação e a integração de várias instâncias do poder público na aplicação de
mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos
da criança e do adolescente, nos níveis federal, estadual, distrital e municipal.
De acordo com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Conanda), o SGD está organizado em três eixos:
Eixo da Defesa dos Direitos Humanos: composto pelos 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.
Eixo da Promoção dos Direitos: operacionaliza-se por meio de três
tipos de programas, serviços e ações públicas: 1) serviços e programas das
políticas públicas, especialmente das políticas sociais, afetos aos fins da política
de atendimento dos direitos humanos de crianças e adolescentes; 2) serviços e
programas de execução de medidas de proteção de direitos humanos e; 3) serviços
e programas de execução de medidas socioeducativas e assemelhadas.
Eixo do Controle e Efetivação dos Direitos: realizado por meio de instâncias
públicas colegiadas próprias, tais como: conselhos dos direitos de crianças e
adolescentes; conselhos setoriais de formulação e controle de políticas públicas;
e os órgãos e os poderes de controle interno e externo definidos na Constituição
Federal. Além disso, de forma geral, o controle social é exercido soberanamente
pela sociedade civil, por meio das suas organizações e articulações representativas.
Embora diversos órgãos e autoridades possuam atribuições específicas a
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desempenhar, o SGD lhes confere igual responsabilidade na apuração e integral
solução dos problemas, tanto no plano individual quanto no coletivo, e pressupõe
o trabalho em rede das instituições e dos atores envolvidos na proteção da infância,
de forma coordenada, articulada e integrada.
Por isso, na ação em rede, é tão importante que as pessoas e organismos
tenham plena consciência do seu papel e sua ação, e também dos outros.
Co-responsabilidade, divisão de poder e o caráter horizontal e democrático de
funcionamento e a cooperação e colaboração são valores fundamentais nessa
dinâmica.

Representação gráfica do SGD
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Por que uma rede de
proteção precisa saber sobre:

Sistema de Garantia de Direitos
da Criança e do Adolescente e a
Rede de Atendimento
Gyani Povoa é psicóloga, foi secretária de
Assistência e Desenvolvimento Social dos
municípios de Várzea Paulista e Jundiaí. É
consultora do Ibeac.
Todo ato de violência contra crianças e
adolescentes é uma violação de direitos
e, como tal, deve ser cuidado dentro do
sistema de garantia de direitos da criança e
do adolescente (SGDCA), como estabelece o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
em seus artigos 87 e 88. Para enfrentar as
violências, é indispensável a articulação de
todas as forças políticas, econômicas e sociais
do município. É urgente a criação de espaços
de troca de ideias, vivências e reflexão sobre
família, trabalho, cultura e educação, o
estímulo à participação na comunidade, ao
protagonismo e ao uso dos espaços públicos, e
o despertar para a construção e reconstrução
das histórias das famílias, adolescentes e
crianças.
É um grande desafio e mais do que nunca
precisamos estar atentos!
Este trabalho não se faz sozinho, sempre
precisamos congregar saberes, vivências e
experiências que se combinam e movimentam
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nossa prática cotidiana. É neste sentido que
o SGDCA vai encontrando seu ritmo, para
articular e rearticular processos vivos, em rede,
que mobilizam as pessoas e se constituem num
círculo de ajuda mútua.
Partindo do pressuposto que mobilizar é
convocar vontades, torna-se fundamental ouvir
discursos, entender as escolhas que contaminam
nosso cotidiano e buscar alcançar um objetivo
comum que nos orienta para um projeto de futuro.
Quando o objetivo é garantir direitos de crianças
e adolescentes é necessário um entendimento
preciso sobre o que isso significa, para que na
roda das vontades prevaleça o horizonte ético
que dá origem aos direitos humanos.
Neste sentido, o que dá estabilidade ao processo é
saber que o que eu faço e decido, em meu campo
de atuação, pode ser alterado e modificado
a partir de decisões coletivas que devem ser
pautadas pelos marcos legais vigentes e pela
solidariedade entre as pessoas.
O Sistema de Garantia de Direitos das Crianças
e Adolescentes, definido no ECA, estabelece
que “a política de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente far-se-á através de um
conjunto articulado de ações governamentais
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Artigo
e não governamentais, da União, dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios”. O
SGDCA articula todos os subsistemas de
operacionalização das políticas públicas, bem
como os atores e as forças políticas do município.
De acordo com a Resolução 137/2006 do
CONANDA, “o Sistema de Garantia dos
Direitos da Criança e do Adolescente constituise 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”.
A Política Nacional de Assistência Social, a
NOBSUAS 2012, fortalece esse mesmo princípio,
ao estabelecer a “integração e articulação da
rede socioassistencial com as demais políticas
e órgãos setoriais”. O desenvolvimento integral
das crianças e adolescentes é responsabilidade de
todas as políticas sociais. “A rede socioassistencial
é um conjunto integrado de iniciativas públicas e
da sociedade, que ofertam e operam benefícios,
serviços, programas e projetos, o que supõe a
articulação entre todas estas unidades de provisão
de proteção social, sob a hierarquia de básica e
especial e ainda por níveis de complexidade.”
(Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social – MDS/2005).
Nesta ação integrada os Conselhos dos Direitos
da Criança e do Adolescente devem fomentar a
atuação conjunta das instituições e programas
que integram o SGDCA. Para tanto, devem
instaurar processos permanentes de diagnóstico,
definição de prioridades e sua incidência nos
orçamentos municipais.

Diante da realidade do município, somos levados
a observar as potencialidades e as fragilidades do
sistema, a compreender os entraves e facilidades
presentes na construção de uma relação cooperativa.
É importante refletir sobre a forma de atuação do
SGDCA, identificar como ele se operacionaliza,
perceber pontos de paralisia e cristalização.
Sabemos que isso só é possível quando há
possibilidade de pensar sobre si mesmo, nas
relações estabelecidas com o lugar onde se vive, nas
urgências que a vida apresenta e nas possibilidades
de futuro que podem ser construídas individual e
coletivamente. De forma orgânica, as políticas de
educação, assistência social, saúde, esporte, cultura
são as que melhor reúnem condições para perceber
e identificar as violências, uma vez que milhares de
pessoas são atendidas nos programas oferecidos,
principalmente o espaço escolar, que recebe
diariamente milhares de crianças e adolescentes.
É sempre bom reforçar que todos podem
denunciar, porém, a denúncia é obrigatória
às instituições que trabalham com crianças
e adolescentes, aos agentes públicos e outros
profissionais que compõem o SGDCA. O ECA
prevê a aplicação de medidas protetivas, sempre
que houver violação dos direitos, por “ação ou
omissão da sociedade e do Estado”, ou “por falta,
omissão ou abuso dos pais ou responsável”. As
medidas protetivas constam do artigo 101 do
ECA, ocorrem num contexto de trabalho em rede.
Nele, a partir de um olhar compartilhado sobre
uma mesma situação, buscam-se intervenções
sistêmicas de maneira sinérgica para o alcance
de resultados mais eficazes.
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8.5. Estruturas do Sistema de Garantia de Direitos:
Conselhos de direitos
Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente8 são órgãos
deliberativos responsáveis por assegurar, na União, nos estados e nos municípios,
prioridade para a infância e a adolescência. Previstos pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente (Lei 8.069 de 13 de julho de 1990), os conselhos formulam e
acompanham a execução das políticas públicas de atendimento à infância e à
adolescência. Também é sua atribuição fiscalizar o cumprimento da legislação
que assegura os direitos humanos de meninos e meninas.
Constituídos, de forma paritária, por representantes do governo e da
sociedade civil, os conselhos estão vinculados administrativamente ao governo
do estado ou do município, mas têm autonomia para pautar seus trabalhos e para
acionar Conselhos Tutelares, as Delegacias de Proteção Especial e as instâncias do
Poder Judiciário, como o Ministério Público, as Defensorias Públicas e os Juizados
Especiais da Infância e Juventude, que compõem a rede de proteção aos direitos
de crianças e adolescentes.
Entre as principais atribuições dos Conselhos dos Direitos, destacam-se:
• Formular as diretrizes para a política de promoção, proteção e defesa dos
direitos da criança e do adolescente em âmbito federal, estadual e municipal,
de acordo com suas respectivas esferas de atuação;
• Fiscalizar o cumprimento das políticas públicas para a infância e à adolescência executadas pelo poder público e por entidades não-governamentais;
• Acompanhar a elaboração e a execução dos orçamentos públicos nas
esferas federal, estadual, distrital e municipal, com o objetivo de assegurar
que sejam destinados os recursos necessários para a execução das ações
destinadas ao atendimento das crianças e adolescentes;
• Conhecer a realidade do seu território de atuação e definir as prioridades
para o atendimento da população infanto-juvenil;
• Definir, em um plano que considere as prioridades da infância e adolescência de sua região de abrangência, a ações a serem executadas;
• Gerir o Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), definindo os parâmetros
para a utilização dos recursos;
8 Disponível em: < http://www.direitosdacrianca.gov.br/> . Acesso em 15 ago, 2016.
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• Convocar, nas esferas nacional, estadual e municipal, as Conferências dos
Direitos da Criança e do Adolescente;
• Promover a articulação entre os diversos atores que integram a rede de
proteção à criança e ao adolescente;
• Registrar as entidades da sociedade civil que atuam no atendimento de
crianças e adolescentes.
Os conselhos estaduais estão presentes nas 27 unidades federativas do País,
e cerca de 92% dos municípios brasileiros contam com essas estruturas.

O Conanda
Criado em 1991, pela Lei nº 8.242, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Conanda) foi previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como
o principal órgão do sistema de garantia de direitos. Além da definição das políticas
para a área da infância e da adolescência, o Conanda também fiscaliza as ações
executadas pelo poder público no que diz respeito ao atendimento da população
infanto-juvenil.
São atribuições do Conanda:
• Fiscalizar as ações de promoção dos direitos da infância e adolescência executadas por organismos governamentais e não-governamentais;
• Definir as diretrizes para a criação e o funcionamento dos Conselhos Estaduais,
Distrital e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos
Tutelares;
• Estimular, apoiar e promover a manutenção de bancos de dados com informações sobre a infância e a adolescência;
• Acompanhar a elaboração e a execução do Orçamento da União, verificando
se estão assegurados os recursos necessários para a execução das políticas de
promoção e defesa dos direitos da população infanto-juvenil;
• Convocar, a cada dois anos, a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente;
• Gerir o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente (FNCA).

Cada Estado e município é responsável pela criação e gestão de conselhos nos
âmbitos de suas políticas. Os conselhos constituem uma proposta de ampliação da
participação.
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8.6. Conselho Tutelar e sua função estratégica
Dentro do Sistema de Garantia de Direitos, os Conselhos de Direitos e
Tutelares desempenham uma função estratégica: a de zelar pelo cumprimento
dos direitos da criança e do adolescente.
O Conselho Tutelar possui uma condição de agente político com autonomia
funcional, que deve buscar a adequada estruturação do município em termos de
serviços e programas especializados no atendimento a crianças, adolescentes e
famílias, além da própria articulação da “rede de proteção” local.
Tendo conhecimento das principais demandas e deficiências na estrutura
de atendimento à criança e ao adolescente no município, o Conselho Tutelar é
o responsável por colher dados quantitativos e qualitativos e conduzir possíveis
encaminhamentos junto aos Conselhos de Direitos do município, para que sejam
considerados quando da elaboração dos Planos de Atendimento e das propostas
de leis orçamentárias. Para além do atendimento de casos individuais, o Conselho
Tutelar pode e deve assumir o papel protagonista da mudança na forma como o
Poder Público local atua na área infanto-juvenil.
O conselheiro tutelar é um dos articuladores do trabalho em rede. O fato
de ser autônomo, sua atuação não implica subordinação de um órgão a outro,
mas ação conectada, construção coletiva, na qual cada segmento mantém sua
especificidade.
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8.7. Sobre o funcionamento em Rede9
O prévio entendimento e o diálogo permanente entre os agentes e autoridades encarregadas do atendimento dos casos de ameaça/violação de direitos
infanto-juvenis, com a seleção/qualificação de profissionais que sirvam de
“referência” aos demais integrantes da “rede de proteção” local (e à própria
população) para recepção, triagem e encaminhamento de demandas, a clara
definição de papeis e responsabilidades, além de expressamente previsto
em lei, é fundamental para que as diversas situações que ocorrerem sejam
rapidamente identificadas, tratadas e efetivamente solucionadas, devendo ser
sempre observado o nível de complexidade e as peculiaridades de cada caso.
(DIGIÁCOMO, 2014)

Uma rede articulada deve conhecer os seus serviços e deve dialogar
permanentemente, com reuniões e contatos sistemáticos para que se construam
práticas conjuntas, se compartilhe responsabilidades, sejam enfrentados os
conflitos e discutidas as diferenças, sem buscar homogeneizar posicionamentos,
mas construir os consensos necessários à materialização dos direitos.
Zelar pelos direitos é tarefa grandiosa e, ao mesmo tempo, complexa, a qual
requer conhecimentos de distintas áreas. Deve se assessorar de todos aqueles que
amparados na filosofia que orientou o ECA, ofereçam subsídios para que realize
uma leitura da realidade que seja contextualizada, histórica e busque uma visão
da totalidade social, para, com isso atuar no fomento à resiliência de crianças
e adolescentes vítimas de violência e omissões da família, da comunidade e do
Estado. Assim, constitui-se em um desafio superar os preconceitos que impedem
que as relações interpessoais entre os representantes de diferentes instituições
evoluam em torno de objetivos comuns.
É fundamental identificar as redes sociais das quais a criança e o adolescente provêm e buscar nelas parcerias para a garantia do direito ameaçado. As
crianças e os adolescentes não são uma “folha em branco”, eles têm uma história
e relações com a família, com a vizinhança, com amigos, com organizações da
comunidade, que se por um lado podem ser violadoras, por outro, podem se
constituir em fontes de apoio e pertencimento. Mais uma vez, o conhecimento
da realidade é essencial, sem ele a história é negada e a rede corre o risco de se
posicionar messianicamente “como aquele que tudo resolve”.
9 Texto com base nos artigos:
DIGIÁCOMO, Murilo. A rede de proteção à criança e ao adolescente e a necessidade de ir “além da medida”. Disponível em: < http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1570>. Acesso em 15 de set,
2016.
_____. O Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente e o desafio do trabalho em Rede. Disponível
em <http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=390>. Acesso em 15 de set, 2016.
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Por que uma rede de
proteção precisa saber sobre:

O Sistema de Justiça
André Feitosa Alcântara, advogado,
especialista em Direitos Humanos, Direito
Público, Comunicação e Cultura, integrante do
Centro de Direitos Humanos do Sapopemba e do
Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. É
consultor do IBEAC.
As redes surgiram nos últimos tempos
para nomear uma nova forma de organização
dos atores sociais com objetivos comuns, mas
que atuam com autonomia e interdependência
na realização de suas ações. Em nossa sociedade
contemporânea marcada pela globalização,
pela internacionalização da economia, pela
diminuição da soberania dos Estados e pela
integração sócio política da sociedade, somente é
possível existir convivendo com o(s) outro(s), na
diversidade de possibilidades. Viver isolado não
é uma possibilidade.
Alguns desafios pairam no ar, especialmente quando o assunto é integrar os atores do
Sistema de Justiça nessa ciranda.
Para além dos elementos históricos
acerca do papel sociocultural reservado às
instituições que atuam no Poder Judiciário em
nossa sociedade, atualmente buscamos dentro
da racionalidade do Estado Moderno Neoliberal
(centralizador ou não) viabilizar a integração dos
diversos serviços (ou setores) do Estado, visando
melhor atender as demandas sociais, especialmente para a efetivação dos princípios e valores
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expressos na Constituição Federal. Por isso,
nessa ciranda da rede de proteção da criança e
do adolescente, os atores do Sistema de Justiça –
membros do Ministério Públicos, da Defensoria
Pública e do Poder Judiciário, incluindo os
serviços denominados auxiliares – devem ser
obrigatoriamente cativados e conclamados a
participarem.
Essa não é uma tarefa difícil, bastando
verificar que esses importantes atores já participam de fato – e de direito – da rede de proteção,
tanto por obrigação constitucional e/ou legal10,
quanto pelo compromisso político-institucional
garantido a esses atores.
A Defensoria Pública, citada quatro
vezes no ECA, instituição responsável pela
efetivação do direito ao acesso à justiça para os
necessitados, presta serviço público de assistência jurídica integral e gratuita11. A instituição
possui um Núcleo Especializado de Infância e
Juventude, garantindo e estimulando a atuação
dos defensores(as) públicos(as) na efetivação dos
direitos da criança e do adolescente.
10 A proteção integral garante que toda a sociedade (civil e política, incluindo as instituições do Sistema de Justiça) prestem serviços de forma gratuita, pública e eficiente visando a garantia dos
direitos das crianças e adolescentes. Além dos artigos 1º ao 6º da
Constituição Federal de 1988, artigos 3ºs ao 6º, 95, 141 ao 154,
todos do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei Federal
nº 8.069/1990).
11 Para saber mais sobre a Defensoria Pública do Estado de São
Paulo recomendamos a leitura da Lei Complementar Estadual nº
988 de 2006, ou acesse o site institucional www.defensoria.sp.def.br.
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O Ministério Público, citado 107 vezes no
ECA, instituição permanente que atua na defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, muitas vezes funcionando como fiscal da
aplicação das leis12. A instituição possui o Centro
de Apoio Operacional Cível e de Tutela Coletiva
na área da Infância e Juventude, viabilizando e
promovendo o apoio dos promotores de justiça
que atuam na efetivação dos direitos da criança
e do adolescente.
O Poder Judiciário, citado 11 vezes no
ECA, integrante dos três poderes da República
Federativa, possui a função típica de aplicar o
direito ao caso concreto, resolvendo os conflitos
que lhe são submetidos por intermédio do
processo judicial, observada todas as garantias
constitucionais. No Estado de São Paulo, o
Tribunal de Justiça possui uma Coordenadoria
da Infância e da Juventude com o papel de
oferecer apoio aos magistrados e serviços da
justiça a partir das novas diretrizes institucionais
de atuação da Justiça trazidas pelo ECA13. Busca
ainda implementar ações ditadas por Planos e
12 Para saber mais sobre o Ministério Público do Estado de São
Paulo recomendamos a leitura da Lei Complementar nº 734 de
1993, ou acesse o site institucional www.mpsp.mp.br.
13 Para saber mais sobre a Coordenadoria da Infância e Juventude
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo recomendamos a
leitura do Provimento Nº 1545/2008, que dispõe sobre a criação
da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vinculada à Presidência do Tribunal
de Justiça, ou acesse o site institucional http://www.tjsp.jus.br/
EGov/InfanciaJuventude/Coordenadoria/Default.aspx?f=7

Sistemas Nacionais, como o de Atendimento
Socioeducativo, de Convivência Familiar e
Comunitária ou de Enfrentamento à violência
sexual de crianças e adolescentes, podendo
celebrar convênios e parcerias, favorecendo a
capacitação dos atores públicos e privados que
atuam na área da Infância e Juventude.
Esses atores do Sistema de Justiça, que
também prestam um serviço público para a
população, possuem obrigação legal, ética e
moral para com a efetivação dos direitos da
criança e do adolescente. Atuam com o mesmo
objetivo dos atores do Poder Executivo, do Poder
Legislativo e da sociedade civil organizada na
área da infância e juventude. O Sistema de Justiça
não está dissociado do Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente14, possuindo
papel importante para e efetivação deste. Se
nossos objetivos são os mesmos, nos resta agora
construir estratégias e agendas para atuação
conjunta. Quem sabe assim diminuiremos
nossas limitações individuais e aumentaremos
nossa capacidade de proteção, construindo uma
rede que funcione superando juntos os desafios
que a vida em sociedade nos impõe.
14 Para saber mais sobre o Sistema de Garantia de Direitos – SGD
que engloba e harmoniza os demais sistemas (Saúde, Assistência Social, Segurança Pública, Educação) em prol dos direitos da
criança e do adolescente ver a Resolução 203/2006 do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente). Disponível em http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/
diversos/mini_cd/pdfs/Res_113_CONANDA.pdf
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proteção precisa saber sobre:
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Círculos de Construção de Senso
Comunitário - uma alternativa de
comunicação

Vera Lion é coordenadora do Ibeac e
mediadora de conflito.

15

Nos anos de 2012 e 2013 tive o privilégio de acompanhar os encontros da Rede nas
regiões de Água Chata e Paraíso/Taboão, do
Guarulhos Cidade que Protege. Nesses espaços
aprendi muito com os especialistas convidados
e mais ainda com os processos de aproximação
de trabalhadores nas áreas da educação, saúde,
assistência social e do Conselho Tutelar discutindo casos conjuntamente, marcando encontros
no território, planejando estratégias.
Essa preciosa experiência me inspira
propor a prática de Círculos de Construção
de Senso Comunitário como forma de qualificar e ampliar a comunicação no contexto da
Rede de Proteção dos Direitos de Crianças e
Adolescentes, principalmente quando surgem
questões difíceis, delicadas e conflituosas.
Os processos circulares têm sido usados
para juntar pessoas, chegar ao entendimento
mútuo, resolver conflitos, buscar soluções com a
participação e envolvimento de grupos.
Reuniões em círculo para resolver
problemas, criar e fortalecer vínculos, dividir
responsabilidades era prática de nossos ancestrais em torno do fogo, de nossas famílias em
volta da mesa e hoje acontecem em algumas
comunidades.
15 Referência: PRANIS, Kay. Processos Circulares. São Paulo: Palas Athena, 2010.
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O maior ganho é a garantia de um espaço
de encontro inclusivo, igualitário e de conexão.
Todos(as) participantes tem voz, as falas são
reconhecidas e valorizadas, as diferenças
são respeitadas. A partir daí se gera empatia,
vínculos, comprometimento, limites e convivência harmoniosa.
O Círculo de Construção de Senso
Comunitário resulta em decisões que representam o todo em torno de interesses comuns.
Ainda que não exija unanimidade, demonstra
a necessidade de todos(as) se envolverem na
resolução dos problemas e conflitos que se
apresentam. O processo apoia ações coletivas e
promove responsabilidade mútua.
Para a realização do Círculo é preciso ter
um mote, um grupo de pessoas sentadas em roda,
um(a) guardião(a) com habilidades para conduzir
o grupo e um bastão de fala. O encontro começa
com uma mediação de leitura. O(a) guardião(ã)
fala dos valores partilhados pela roda – respeito,
coragem, confiança, escuta, cuidado –, e propõe
os combinados – só fala quem está com o bastão
que vai circular em sequência e só o(a) guardião(ã)
pode falar sem bastão, a duração do círculo. A
primeira rodada é de apresentação. A partir daí
elas são motivadas por questões propostas pelo(a)
guardião(ã) sobre o mote e pelas falas dos(as)
participantes. Ao final é feita uma síntese. O
encerramento pode ser com uma reflexão, uma
música ou uma nova mediação.
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Distrito Tranquilidade/Flor da Montanha e UBS Paraventi
Região de Saúde I - Centro

Saúde

USF Itapegica, UBS Tranquilidade, UBS São Rafael, UBS Jd. Vl.
Galvão, UBS Flor da Montanha, UBS Paraventi, NAAB Centro,
Ponte Grande, Tranquilidade e Cecap, CAPS IJ Recriar, CAPS
AD, CAPS Bom Clima, CAPS Osório César, Consultório na Rua
I, Ambulatório da Criança e Hospital Municipal da Criança e do
Adolescente.

Educação
Municipal

EPG Cap. Gabriel José Antônio, EPG Milton Luiz Ziller, EPG
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Fabio Fanucchi, EE Prof.ª Emília Anna Antônio, EE Ver. Waldemar Freire Veras, EE Conselheiro Crispiniano (Diretoria Sul).
CT – Centro

Assistência
Social

CRAS Centro
CRAS Itapegica
CREAS Centro
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Distrito Paraíso/Taboão
Região de Saúde II - Cantareira

Saúde

UBS Taboão, UBS Santa Lídia, UBS Cidade Martins, UBS Jardim
Acácio, UBS Belvedere, UBS Primavera, Policlínica Paraíso.

Educação
Municipal

EPG Raquel de Queiroz, EPG Amador Bueno, EPG Benedito Vicente de Oliveira, EPG Ofélia Echeverri Lopes, EPG Pedrinho e
Narizinho, EPG Djanira da Mota e Silva, EPG Noel Rosa, EPG
Virgilina Serra de Zoppi, EPG Raul Cortez, EPG Mario Lago,
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EE Glauber Rocha, EE João Luiz Godoy Moreira, EE Joaquim
Garcia Salvador, EE Odete F. P. Silva, EE Santa Lídia, EE Antônio Velasco Aragon, EE Jardim Santa Lídia I, EE Flavio Xavier
Arantes, EE Maria Angélica Soave (Diretoria Norte).
CRAS Acácio

Assistência
Social

CRAS Sítio dos Morros
CREAS Morros
CT Taboão
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Distrito Presidente Dutra/Ponte Alta
Região de Saúde III - São João/Bonsucesso

Saúde

UBS Inocoop, UBS Presidente Dutra, UBS Marinópolis, UBS
Allan Kardec, UBS Ponte Alta, UBS Jardim Santa Paula, PA Maria Dirce, PA Bonsucesso, UPA São João e CAPS Arco-Íris.

Educação
Municipal

EPG Edson Nunes Malecka, EPG Vinícius de Morais, EPG Castro Alves, EPG Amélia Duarte da Silva, EPG Jorge Amado, EPG
Monica Aparecida Moredo, EPG Zélia Gattai, EPG Bárbara Andrade Tenório de Lima, EPG Perseu Abramo, EPG Mariazinha
Rezende Fusari e EPG Wilson Pereira.

Educação
Estadual

EE Inocoop II, EE Antônio Pratici, EE Cacilda Caçapava de Oliveira, EE Padre Bruno Ricco, EE Maria Dirce II (Diretoria Sul),
EE Mario Bombasei Filho, EE Antônio Rosas da Silva, EE Ponte
Alta III, EE Ponte Alta V (Diretoria Norte).
CT São João

Assistência
Social

CT Bonsucesso
CRAS Ponte Alta
CRAS Pres. Dutra
CRAS São João
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Distrito Água Chata e Distrito Pimentas INTEGRADOS
Região de Saúde IV - Pimentas/Cumbica

Saúde

UBS Jandaia, UBS Piratininga, UBS Normandia, UBS Nova Cidade, UBS Dinamarca, UBS Jd. Aracília, UBS Jurema, Policlínica
Dona Luiza, Policlínica Alvorada, SAE Carlos Cruz e Hospital
Municipal Pimentas Bonsucesso.

Educação
Municipal

EPG Dorcelina de Oliveira Folador, EPG Mauro Roldão Neto,
EPG Manuel Bandeira, EPG Graciliano Ramos, EPG Vicente Ferreira Silveira, EPG Pixinguinha, EPG Jeanete Beauchamp, EPG
Anísio Teixeira, EPG Sophia Fantazzini Cecchinato, EPG Martins Pena, EPG Nelson de Andrade, EPG Procópio Ferreira, EPG
Elis Regina, EPG Inez Rizzatto Rodrigues, EPG Gianfrancesco
Guarnieri e EPG Tarsila do Amaral.

Educação
Estadual

EE Agostinho Cano, EE Lindamil Barbosa de Oliveira, profa.;
EE Therezinha Closa Eleuterio, Profª; EE Jurema III, EE Antonio
Viana de Souza, prof.; EE Parque Jurema IV, EE August Johannes
Ferdiandus Stauder, Pe, EE Mauricio Goulart, dep.; EE Maria
Aparecida Felix Porto, profa. (Diretoria Sul)

Assistência
Social
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CRAS Nova Cidade
CT Pimentas
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Distrito Pimentas
Região de Saúde IV - Pimentas/Cumbica
Saúde

UBS Pimentas, UBS Marcos Freire, UBS Jacy.

Educação
Municipal

EPG Helena Antipoff, EPG Zilda Furini Fanganiello, EPG Walter
Efigênio, EPG Ione Gonçalves de Oliveira de Conti, EPG Carolina Maria de Jesus, EPG Tizuko Sakamoto, EPG Barbara Cristina,
EPG Gonzaguinha, EPG Dorival Caymmi, EPG Herbert de Souza – Betinho e EPG Carmen Miranda.

Educação
Estadual

EE Vila Any, EE Levi Vieira da Maia, EE Orlando Minella, EE
Prof.ª Alayde Maria Vicente, EE Conjunto Habitacional Bairro
dos Pimentas II, EE Pimentas VII, EE Paschoal Thomeu, Deputado (Bairro dos Pimentas V), EE Anna Lamberga Zeglio, EE Prof.
Mario Nakata, EE Guilhermino Rodrigues de Lima, EE Jardim
Arujá, EE Bartholomeu de Carlos, EE Prof.ª Marinha Ferreira do
Nascimento, EE Prof. Pascoal Maimoni Filho (Diretoria Sul).
CRAS Centenário

Assistência
Social

CRAS Marcos Freire
CREAS Marcos Freire
CT Pimentas
CIC
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