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RESUMO- Este trabalho tem como objetivo apresentar as principais atividades desenvolvidas pelo 
Projeto de Extensão: Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes nos municípios da Região dos Campos Gerais/PR, que teve inicio em agosto de 2012. 
Inicialmente a equipe do projeto realizou um diagnóstico da situação da Rede de Proteção às 
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidades sociais nos dezoito municípios da Região 
(novembro de 2012 a abril de 2013) com o objetivo de conhecer as instituições envolvidas no 
enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes e os principais encaminhamentos 
realizados frente a essa problemática. A pesquisa apontou fragilidades no Sistema de Garantia dos 
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, especialmente no que se refere a falta de 
comunicação entre conselhos tutelares e conselhos municipais dos direitos da criança e do 
adolescente, a ausência de comissões e Planos municipais de enfrentamento à violência, além de 
revelar que a institucionalização de crianças e adolescentes vítimas de violência em instituições de 
acolhimento é a principal medida adotada em casos de identificação de violações de direitos, o que 
contribui para a revitimização dessa população. Também revelou que os municípios não investem em 
capacitação nesta área e não possuem trabalho com agressores de crianças e adolescentes. A partir 
do diagnóstico realizou-se uma primeira sensibilização aos profissionais da saúde, educação e 
assistência social da região, buscando ressaltar a necessidade de articulação entre as políticas 
públicas para criar e/ ou fortalecer redes municipais de enfrentamento à violência contra a população 
infanto-juvenil. 
 
PALAVRAS CHAVE – Violência. Crianças e Adolescentes. Sistema de Garantias de Direitos. 

 

                                                 
1
 Doutora em Direito das Relações Sociais PUC São Paulo, professora adjunta do Curso de 

Bacharelado em Direito e do Mestrado em Ciências Sociais Aplicada, dirceia@dirceiam.com.br. 
2
 Doutora em Serviço Social pela PUC Rio Grande do Sul, professora adjunta do curso de graduação 

em Serviço Social, ltpreuss@uepg.br.  
3
 Doutora em Sociologia pela UFPR, professora adjunta, coordenadora do Projeto de Extensão. 

4
 Mestre em educação pela UEPG, professora da Faculdade Sant´Ana, 

isamarques1969@yahoo.com.br. 
5
 Acadêmico do curso de Bacharelado em Serviço Social, juniorschmidt@live.com. 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 2 

Introdução 
 
O Sistema de Garantias de Direitos de Crianças e Adolescentes (SGD) foi desenvolvido a 

partir da Doutrina Jurídica da Proteção Integral adotada pela Constituição Federal de 1988 e pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Segundo o Conselho Nacional dos Direitos de Crianças 
e Adolescentes – CONANDA:  

 
 
O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente constitui-
se na articulação e integração das instâncias públicas governamentais 
e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos normativos e no 
funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a 
efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente, nos níveis 
Federal, Estadual, Distrital e Municipal. (Art. 1º da Resolução 113 de 2006, 
grifo nosso) 

 
O SGD é estruturado por três eixos: Promoção dos direitos humanos, Defesa dos direitos 

humanos e Controle da efetivação dos direitos humanos.  
O Eixo de Promoção é responsável pela formulação e defesa dos direitos humanos de 

crianças e adolescentes. É neste eixo que estão os serviços e programas de políticas públicas bem 
como as de execução de medidas de proteção de direitos e as socioeducativas no atendimento dos 
direitos humanos de crianças e adolescentes. Os órgãos responsáveis pela execução desses direitos 
estão organizados em instancias governamentais e da sociedade civil. 

O eixo do Controle da efetivação dos direitos humanos é responsável pelo acompanhamento, 
monitoramento e avaliação dos eixos da Promoção e da Defesa e, também, dos órgãos que têm por 
função a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Desta forma, o controle social é exercido 
pela sociedade civil, através de suas organizações e articulações representativas.  

O eixo de Defesa visa responsabilizar o autor da violência, através de instancias publicas 
colegiadas próprias como os Conselhos Tutelares, o Ministério Público Estadual e Federal (centros 
de apoio operacionais, promotorias especializadas), Judiciário (Juizado da Infância e Juventude, 
Varas criminais especializadas, comissões judiciais de adoções) Defensoria Pública do Estado e da 
União, e órgãos da Segurança Pública, como Polícia civil, militar, federal e rodoviária, guarda 
municipal, ouvidorias, corregedorias e Centros de defesa de direitos, etc. 

Para a efetivação dos direitos infanto-juvenis é de fundamental importância a articulação das 
políticas públicas e a intervenção dos diversos órgãos e autoridades, que apesar de possuírem 
atribuições específicas a cumprir, são interdependentes e têm um papel de responsabilidade 
igualmente importante. É necessário que os diversos integrantes do SGD, independentemente do 
órgão que representam, possuam uma qualificação profissional adequada e tenham a consciência de 
que, somente agindo em rede poderão suprir as demandas e necessidades da população infanto-
juvenil.  

A terminologia "rede" ganhou evidência, na contemporaneidade, remetendo-nos a ideia de 
amarrações, entrelaçamentos, agregamentos. Neste sentido, se entende por Rede de Proteção o 
conjunto de ações integradas e intersetoriais favorecendo a atenção integral, especialmente à 
infância e à juventude. “A rede de proteção à criança e ao adolescente não pressupõe um novo 
serviço, mas sinaliza a necessidade de uma concepção que valoriza a integração e a 
intersetorialidade”. (BRASIL, 2006). 

Apesar destas conquistas, a noção de rede, de articulação, de integração, vinculação e outras 
formas de expressão que indicam a necessidade de superação da fragmentação e setorização das 
políticas públicas parecem ainda não ter sido interiorizadas pelos profissionais responsáveis pela 
operacionalização de tais políticas.  

Costa (2005) nos aponta alguns elementos que podem aparecer como pano de fundo para 
este descompasso entre um aparato legal extremamente avançado e uma prática ainda marcada pela 
violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes:  

 

São as culturas obstaculizadoras aos avanços da democracia participativa e 
das práticas sociais e jurídicas superadoras tanto do assistencialismo, como 
da discricionariedade. São elas: 
1. Nossa cultura política, ainda predominantemente clientelista e fisiológica; 
2. Nossa cultura administrativa, marcadamente burocrática e corporativa; 
3. Nossa cultura técnica, fortemente auto-suficiente e formalista; 
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4. Nossa cultura jurídica, ainda contaminada, em muitos casos, por resíduos 
tóxicos da velha doutrina da situação irregular; 
5. Nossa cultura cidadã, ainda emoldurada por uma história secular de 
passividade e conformismo.”(COSTA, 2005, p.28) 

 

Tendo em vista que os problemas sociais, cada vez mais complexos, demandam mais do 
que as tradicionais ações pontuais, fragmentadas, assistencialistas e setorizadas para sua efetiva 
resolução, Inojoza (1999) afirma que é necessário pensar em uma nova cultura de política pública, 
nas quais os princípios da democracia participativa, da descentralização e da transparência sejam os 
elementos chave para promover uma política intersetorial, entendendo por intersetorialidade: “a 
articulação de conhecimentos, experiências, para que se realize, planejem, avalie as ações de 
interesse público, buscando uma sinergia em situações complexas” (p.116). 

E a operacionalidade desta política intersetorial que melhore de fato a qualidade de vida 
das famílias brasileiras e, conseqüentemente das crianças e dos adolescentes passam pela 
estratégia de articulação de redes sociais de atenção integral a população infanto-juvenil, tida como 
“prioridade” no Brasil. 

 

As redes constituem a nova morfologia social de nossas sociedades e a 
difusão lógica de redes modifica, de forma substancial, a operação e os 
resultados dos processos produtivos e de experiências, poder e cultura. [...] 
A presença na rede ou a ausência dela e a dinâmica de cada rede em 
relação à das outras são fontes cruciais de dominação e transformação de 
nossa sociedade. (CASTELLS, 2000, p.497) 

 

A transformação pode ser para uma sociedade melhor, mais justa e eqüitativa ou para uma 
sociedade mais violenta e desigual. Por isso, compreender a problemática da violência contra 
crianças e adolescentes e as formas de enfrentamento é crucial para uma sociedade, pois a “prática 
da violência, como toda ação, muda o mundo, mas a mudança mais provável é para um mundo mais 
violento” (ARENDT, 1994, p. 58).  

O enfrentamento da violência intrafamiliar requer a criação e ou fortalecimento de “redes 
de compromisso social” com a criança e com o adolescente, entendendo-as como um conjunto 
articulado de instituições governamentais, não-governamentais, e informais, ações e informações, 
serviços e programas, que priorizem o atendimento integral à criança e ao adolescente, na realidade 
local, sob gestão descentralizada e participativa. (INOJOZA, 1999) 

Dessa forma, o referido projeto de extensão busca contribuir com o processo de articulação 
entre as políticas públicas para fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e 
Adolescentes nos municípios da Região dos Campos Gerais

6
/PR. 

 
 

Objetivos 
- Propiciar espaços de reflexão e formação específica para os acadêmicos sobre a temática da 
infância e juventude.  
 
- Capacitar os profissionais do Sistema de Garantias dos Direitos Humanos de crianças e 
adolescentes para aturem de forma qualificada na Rede de Proteção. 
. 
- Assessorar os municípios na implantação e/ou fortalecimento das Redes de Proteção às crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidades sociais   
 
- Contribuir para a criação das comissões e planos municipais de enfrentamento à violência contra 
crianças e adolescentes nos municípios da região dos Campos Gerais. 
 
- Assessorar a Comissão Regional de Enfrentamento à Violência contra crianças e adolescentes; 
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Metodologia 
 

Levando em conta que a proposta do Projeto de Extensão é desenvolvida através da 
integração de saberes diversos (cotidianos, científicos – de áreas diversas, etc.) dos atores que 
atuam na área da infância e adolescência, visando fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes dos municípios da região dos Campos Gerais, e tendo em 
vista a inserção do Projeto de Extensão na Comissão Regional de Enfrentamento à Violência contra 
crianças e Adolescentes, representando a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a metodologia de 
trabalho é compreendida como um processo participativo, vivencial e dialógico. Posto isso, a agenda 
de trabalho é construída com a cooperação das instituições envolvidas, com a troca de 
conhecimentos, parceria, problematização conjunta, e construção coletiva de estratégias para o 
enfrentamento das questões diagnosticadas tanto pelas equipes municipais, como pela Comissão 
Regional. De uma forma geral as atividades de capacitação e sensibilização se realizam através de 
palestras, oficinas pedagógicas, grupos de estudos, dentre outras técnicas vivenciais que contribuem 
com o processo de reflexão sobre a realidade vivida nos municípios. 

 
 

Resultados 
 

No ano de 2012 no período de agosto a dezembro, o Projeto de Extensão Fortalecimento do 
Sistema de Garantias de direitos humanos de crianças e adolescentes nos municípios da 
região dos Campos Gerais, desenvolveu diversas atividades, dentre elas destacam-se: grupos de 
estudo que teve como objetivo propiciar espaços de reflexão e formação especifica para os 
acadêmicos sobre a temática da infância e da juventude, realizado com a equipe do referido projeto, 
onde foram discutidos temas relacionados ao Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), Sistema de 
Garantias de Direitos e Rede de proteção. 

Também foi construído um Diagnóstico da situação da Rede de Proteção às crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidades sociais nos municípios dos Campos Gerais. Para 
realização desta atividade, foi enviado pela Secretaria da Família e Desenvolvimento Social (SEDS) 
aos Conselhos Tutelares e aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente um 
formulário que continha 22 questões. Salienta-se que responderam ao formulário todos os Conselhos 
Tutelares da região (18) e 13 Conselhos Municipais. A aplicação dos formulários nestes dois órgãos 
visou compreender de que forma estava estruturada a política de enfrentamento à violência contra 
crianças e adolescentes, no que se referem à Comissão, Planos, fluxos de encaminhamentos e 
atendimento às vítimas de violência. 

A partir do diagnóstico foi observado que 78% dos municípios não possuem Planos 
Municipais de enfrentamento à violência contra Crianças e Adolescentes; apenas 22,2 % dos 
municípios utilizam o Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN para registros de 
casos de violência contra crianças e adolescentes; em 45% dos municípios não há qualquer forma de 
capacitação para os profissionais que atuam com situações de violência contra a população infanto-
juvenil. 

Buscando sensibilizar os profissionais sobre a importância da notificação obrigatória dos 
casos de violência de que tenham conhecimento nas suas instituições, foi realizado no dia 13 de 
Novembro de 2012 na Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG um evento denominado 
¨Identificando os Sinais de Violência Contra Crianças e Adolescentes e Mobilizando a Rede de 
Proteção”, evento este que contou com a participação de 163 profissionais da Rede de Educação da 
Região Campos gerais, além de profissionais das áreas de saúde, assistência social, conselheiros 
tutelares e gestores públicos. 

No ano de 2013, o projeto de Extensão vem realizando atividades de formação para criação 
e fortalecimento de Redes Municipais de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, 
com o objetivo de contribuir com o fortalecimento do Sistema de Garantias de Direitos (SGD) nos 
municípios da região dos Campos Gerais, especialmente dos profissionais que atuam nas instituições 
responsáveis pelo atendimento direto de crianças e adolescentes vítimas de violência. 
 Estão ainda previstas as seguintes atividades para este ano: 

- Assessoria aos municípios para a organização de Comissões Municipais de enfrentamento à 
violência contra crianças e adolescentes nos municípios da região dos Campos Gerais e 
formulação dos Planos Municipais de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes; 
- Construção em conjunto com as equipes municipais de fluxos de encaminhamento e 
responsabilidades em casos de violência contra crianças e adolescentes; 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 5 

- Continuidade da Assessoria às Comissões Regional de enfrentamento à Violência contra 
crianças e adolescentes. 

 
 

Conclusões 
 
O Estatuto da Criança e do Adolescente que regulamenta e detalha o artigo 227 da 

Constituição Federal de 1988, define que a Política de Atendimento às crianças e adolescentes no 
Brasil deve ser operacionalizada através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-
governamentais, da União, dos Estados e dos Municípios que tenham por objetivo a Proteção 
integral deste segmento. Dessa forma, o “princípio, que preside o conceito de Política de 
Atendimento no artigo 88 do ECA é o princípio da rede, e, não, o da pirâmide. Rede é um 
‘conjunto articulado de ações’. Não se trata, portanto, de um conjunto verticalizado de ações” 
(COSTA, 2005, p.6, grifos nossos) 

Além do ECA outras legislações vêm reforçar que a Política Pública deve ser intersetorial e 
ocorrer através de um conjunto integrado de ações governamentais e da sociedade civil, como a Lei 
Orgânica da Assistência Social aprovada em 1993.  

Esse reordenamento jurídico que rompe com as rígidas fronteiras entre o público e o 
privado, demanda consequentemete um reordenamento institucional dos órgãos responsáveis pelas 
políticas públicas na área da infância e da juventude. A concepção de Sistema de Garantias de 
Direitos de crianças e adolescentes desenvolvido a partir da interpretação do ECA, caminha no 
sentido de atender a esta nova característica de política pública.  

Outros documentos oficiais dos gestores da política de atendimento à criança e ao 
adolescente no Brasil também afirmam as ações em rede como a principal forma de enfrentamento a 
violência sexual contra crianças e adolescentes, dada a complexidade do fenômeno. O Plano 
Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil aprovado em 2002 e publicado pela 
Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça define como seu principal objetivo: 
“Estabelecer um conjunto de ações articuladas que permita a intervenção técnico–política e 
financeira para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.” (BRASIL, 2002, 
p.14, grifo nosso). 

Apesar das mudanças legais que ocorreram nesta área nas últimas décadas, no que se 
refere às concepções de atendimento à infância e adolescência brasileiras, principalmente a partir 
das conquistas internacionais (Convenções e Declarações dos Direitos Humanos e da Criança) e 
nacionais (Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Orgânica da Assistência 
Social, Lei das Diretrizes e Bases da Educação, dentre outros), as práticas sociais parecem indicar 
que ainda não se conseguiu superar a cultura menorista e repressiva que orientou por muitos séculos 
o atendimento a população infanto-juvenil no Brasil. O projeto de extensão “Fortalecimento do 
Sistema de Garantia dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes” busca através de suas 
atividades contribuir com a superação desta cultura, através de um processo de formação continuada 
dos atores que atuam com a população infanto-juvenil nos municípios da região dos Campos Gerais. 
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