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1. INTRODUÇÃO 

Aqui exponho a proposta de produto deste mestrado profissional, resultante da 

dissertação intitulada “Políticas de cuidado na rede de proteção à criança e ao adolescente: o 

caminho do acolhimento institucional”.  

Este produto tem sua origem em todos os questionamentos e inquietações que me 

impulsionaram à escrita dessa dissertação, e em uma das constatações feitas nesta pesquisa: a 

falta de conhecimento dos profissionais em relação aos serviços que compõem a rede de 

proteção à criança e ao adolescente.  

Também foi possível constatar o desconhecimento, por parte dos profissionais, 

sobre o fazer de cada serviço. Em consequência, não parece haver clareza para quem 

encaminhar, além da falta de retorno dos encaminhamentos realizados. Associado a eles há o 

terceiro e não menos importante aspecto notado entre os profissionais: a falta de comunicação 

entre os serviços. 

Assim o produto destina-se a abordar os três pontos citados acima, que é 

justamente provocar esses profissionais a conhecerem os serviços e tentar criar espaços de 

comunicação entre eles.  

Essa proposta se situa no contexto da educação permanente, que convida a pensar 

e repensar a prática, podendo acontecer mesmo na ausência de uma política para isso. Trata-se 

de aprender a aprender, a trabalhar em equipe, a construir cotidianos e sendo esse cotidiano o 

objeto de aprendizagem individual, coletiva e institucional (MERHY, 2005). 

A formação dos profissionais que atuam na rede dificilmente consegue dar conta 

da complexidade do trabalho; por isso a necessidade da educação permanente, que possibilita 

espaços de troca das dificuldades vividas e das soluções encontradas. A educação permanente 

tira os profissionais da condição de “recursos”, o pensamento de que devem ser aprimorados, 

para a de atores sociais das reformas, do trabalho, das lutas pelos direitos e assim os situam 

como protagonistas de seu fazer (MERHY, 2005). 

Encontramos um novo desafio nas práticas que é produzir auto-interrogação 

quando se está produzindo o cuidado e colocar-se ético-politicamente em discussão, tanto no 

plano individual quanto no coletivo sobre o processo de trabalho (MERHY, 2005). 



5 
 

 

Estamos falando de uma realidade que inclui diversos profissionais, com 

experiências múltiplas e variadas visões de mundo e com diversos usuários que têm suas 

singularidades; neste âmbito, o trabalho não pode ser engessado, somente seguindo protocolos 

estabelecidos pela gestão. Em contraste, espera-se que as práticas possam sempre ser 

repensadas e colocadas em questionamento a fim de que haja “um relacionamento, no 

trabalho, entre todos os profissionais como o funcionamento de uma ‘rede de conversas’, 

mediada pelo trabalho” (BRASIL, 2005, p.70).  

Devemos ressaltar que apenas a existência de diversos serviços dentro do 

município não implica na existência real da rede; ou seja, para existir a rede é necessário que 

os serviços consigam trabalhar conjuntamente. Assim o “trabalho em rede envolve uma 

construção coletiva através de relacionamentos, negociações, interesses compatíveis, acordos, 

movimentos de interação e também de adesão” (FARAJ et al., 2016, p.731). 

Nesta perspectiva, a proposta deste produto é oferecer um instrumento por meio 

do qual os profissionais possam colocar em discussão suas práticas e fortalecer a rede de 

proteção à criança e ao adolescente em que atuam. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Ampliar o conhecimento dos profissionais sobre os serviços que compõem a rede 

de proteção à criança e ao adolescente. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

- Desenvolver a percepção da necessidade de intercâmbio entre os serviços e de 

benefícios que esse intercâmbio pode proporcionar às suas práticas; 

- Vislumbrar possibilidades de trabalho articulado entre os serviços. 
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3. MÉTODO  

 

A partir do estudo que foi realizado junto da rede de proteção à criança e ao 

adolescente deste município do Vale do Ribeira, intitulado “Políticas de cuidado na rede de 

proteção à criança e ao adolescente: o caminho do acolhimento institucional”, pude notar a 

grande dificuldade dos profissionais em reconhecer o trabalho uns dos outros, a falta de 

comunicação, a falta de conhecimento das práticas de cada serviço que compõem a rede, bem 

como o desconhecimento de quais serviços fazem parte da rede.  

Assim, este produto vem ao encontro dessa necessidade, para provocar nesses 

profissionais questionamentos sobre a rede de proteção, podendo este produto ser reproduzido 

em municípios que apresentem a mesma demanda de constituição da rede. 

Proponho a realização de três encontros. Cada encontro será dividido em três 

momentos e terá a duração aproximada de duas horas e meia, totalizando sete horas e trinta 

minutos. Sugerimos que os encontros aconteçam por três semanas consecutivas, ao ritmo de 

um por semana. 

Proponho convidar os representantes dos seguintes segmentos: Assistência Social 

(Centro de Referência de Assistência Social, Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social, Instituição de acolhimento); Saúde; Educação; Judiciário; Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente; Conselho Tutelar. Pode-se também incluir outros 

serviços que se julgue que devam participar da conversa. 

Para a realização dos encontros será utilizado a cartilha (APÊNDICE A) que 

elaboramos baseada na dissertação, que contém depoimentos e questões problematizadoras 

que foram baseados em casos reais, porém modificados e adaptados para esta atividade. 
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APÊNDICE A: CARTILHA 

 

 TECENDO A REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

 

Apresentação 

Esta cartilha visa nortear você, facilitador, na condução de encontros de educação 

permanente para discussão de temas pertinentes ao trabalho em rede com os profissionais da 

rede de proteção à criança e ao adolescente.  

Estão sendo propostos três encontros, de frequência semanal, cada um dividido 

em três momentos que se complementam; neles serão expostas falas, seguidas de questões 

problematizadoras. Cada encontro terá duração aproximada de duas horas e meia. Sendo feito 

um intervalo de trinta minutos entre as atividades, cada encontro terá duração aproximada de 

três horas.  

Vamos abordar temas como o cuidado, o trabalho dos serviços que compõem a 

rede de proteção à criança e ao adolescente, o trabalho em equipe, a comunicação, e as formas 

de enfrentamento à violência contra a criança e ao adolescente. 

O objetivo desses encontros é ampliar o conhecimento dos profissionais sobre os 

serviços que compõem a rede de proteção à criança e ao adolescente; desenvolver a percepção 

da necessidade de intercâmbio entre os serviços e de benefícios que esse intercâmbio pode 

proporcionar às suas práticas; e vislumbrar possibilidades de trabalho articulado entre os 

serviços. Estes encontros podem e devem ser fortalecidos e continuados. Supomos que assim 

poderemos fortalecer a rede de proteção à criança e ao adolescente. 

Em cada atividade está exposta a você, facilitador dos encontros, uma sugestão de 

como conduzi-la, lembrando que estes encontros se situam no contexto da educação 

permanente, que convida a pensar e repensar a prática. Trata-se de aprender a aprender, a 

trabalhar em equipe, a construir cotidianos e sendo esse cotidiano o objeto de aprendizagem 

individual, coletiva e institucional (MERHY, 2005). Lembre-se de acordar o melhor dia e 

horário para os profissionais, bem como acordar com a gestão do município a necessidade 

desses encontros acontecerem.  
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Que este seja o primeiro de muitos passos para a formação e o fortalecimento 

do trabalho em rede que é tão essencial para o enfrentamento das violações de direito 

contra a criança e ao adolescente! 
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1º Momento: Quem faz parte dessa rede de proteção à criança e ao 

adolescente? 

 Vamos conversar sobre a rede de proteção à criança e ao adolescente do nosso 

município quem faz parte e o que faz cada serviço. 

 Abaixo segue uma fala de uma entrevista feita com um profissional sobre a rede de 

proteção: 

 

Fala 1 

 

Durante a conversa com um profissional sobre a rede de proteção à criança e ao adolescente 

o entrevistador pergunta quem faz parte da rede de proteção e então o profissional exclamou:  

- Meu Deus! Difícil, porque eu não tive muito acesso a essa parte, não. Não é fácil dizer isso 

prá mim, porque eu não tenho muitos acessos.  

 

QUESTÃO PARA O GRUPO TODO 

 Você acha que existe desconhecimento dos serviços e do que faz cada um deles na 

rede de proteção à criança e ao adolescente? Por quê? 

 Quais os serviços que pertencem à rede de proteção à criança e ao adolescente em seu 

município, incluindo serviços públicos e de iniciativa privada? 

Ao facilitador... 

As perguntas são dirigidas para o grupo como um todo, deixando espaço para que os 

membros falem sobre o que pensam em cada questionamento. 

Na segunda pergunta, você, facilitador, escreva em uma cartolina (ou quadro negro, ou 

quadro branco) os serviços que surgem durante a fala dos participantes, deixando este 

resultado exposto. 

 

Tempo estimado para a atividade: 20 minutos 
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VOCÊ SABIA QUE... 

 O Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente pressupõe um 

trabalho em rede para garantir a proteção a essa população?  

Art, 2º Compete ao Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente promover, defender e controlar a efetivação dos direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais, culturais, coletivos e difusos, em sua 

integralidade, em favor de todas as crianças e adolescentes, de modo que 
sejam reconhecidas e respeitadas como sujeitos de direitos e pessoas em 

condição peculiar de desenvolvimento, colocando-os a salvo de ameaças e 

violações a quaisquer de seus direitos, além de garantir a apuração e 
reparação dessas ameaças e violações (BRASIL, 2006). 

 

 O eixo de defesa tem por característica essencial a garantia do acesso à justiça, 

mecanismos jurídicos de proteção legal dos direitos humanos, gerais e especiais, da infância e 

da adolescência (BRASIL, 2006).  

 O eixo promoção é operacionalizado por meio da política de atendimento; ela se 

desenvolve de maneira transversal e intersetorial, articulando todas as políticas públicas e 

realizando ações integradas entre os serviços, programas e ações públicas. Sua atuação é por 

meio da formulação e implementação de políticas públicas para o atendimento à criança e ao 

adolescente (BRASIL, 2006). 

 O eixo do controle da efetivação dos direitos humanos se faz por meio de instâncias 

públicas colegiadas, com a participação de órgãos governamentais e de entidades sociais 

(BRASIL, 2006).  
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QUESTÃO PARA O GRUPO TODO 

 Quais serviços fazem parte do eixo defesa? 

 Quais serviços fazem parte do eixo promoção? 

 Quais serviços fazem parte do eixo controle? 

Ao facilitador... 

Alguém organiza uma apresentação sobre o Sistema de Garantia de Direitos, explicando os 

eixos defesa, promoção e controle. 

Para mais conhecimento, leia a Resolução nº 113, de 19 de abril de 2006, que expõe sobre o 

Sistema de Garantia de Direitos. 

Após feita a explicação, faça as perguntas acima sobre quem faz parte de cada eixo e escreva 

em uma cartolina (ou quadro negro, ou quadro branco) cada eixo e os serviços que foram 

elencados. 

Tempo estimado para a atividade: 30 minutos 

 

 

PARA APRESENTAR 

Agora vocês, representantes dos serviços, se dividirão segundo os eixos: defesa, promoção e 

controle, e farão uma apresentação dos serviços que a compõem, dizendo: 

 Quais as responsabilidades do serviço; 

 A população alvo; 

 O que oferece à comunidade (atividades, grupos, atendimentos, etc.); 

 Como se faz para se ter acesso ao serviço.  

Ao facilitador... 

Divida as pessoas dentro dos eixos discutidos e dê quinze minutos para que cada grupo pense 

na sua apresentação seguindo as perguntas acima para nortear a apresentação. 

Cada eixo terá cerca de vinte e cinco minutos para apresentar os serviços.  

No final o facilitador abrirá para perguntas. 

Tempo estimado para a atividade: 100 minutos 
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2º Momento: O cuidado e os protocolos 

 Neste segundo momento conversaremos sobre a concepção de cuidado para cada 

profissional, bem como este cuidado é proporcionado aos usuários da rede de proteção à 

criança e ao adolescente. Lembre-se de que, quando falamos dessa rede de proteção, não 

podemos deixar de considerar a família como um todo, uma vez que essa criança e/ou 

adolescente está/ão inserida/s em uma família. 

 

PARA FAZER 

 

Pensem numa cena que reflita problemas com que lidam no trabalho de cuidado à criança 

e ao adolescente no município. Esta cena pode ser encenada, narrada, como quiserem, 

escolhendo a melhor forma de apresentá-la! 

Ao facilitador... 

Divida as pessoas em pequenos grupos de no máximo 5 pessoas e peça que cada grupo pense 

em alguma cena conforme indicado acima. Depois cada grupo irá apresentar sua cena ou 

narrativa e será aberto para discussão. 

Tempo estimado para a atividade: 100 minutos  

 

PARA DISCUTIR NO GRUPO 

 Quais as dificuldades que apareceram?  

 Vocês se reconhecem na cena do outro? 

 Como solucionar essas dificuldades? 
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Agora vamos conversar um pouco sobre o fazer de cada serviço e o cuidado no atendimento 

aos usuários. Segue um trecho de uma profissional falando sobre a rede de proteção à criança 

e ao adolescente: 

Fala 2 

- Eu acho que o serviço ele nunca consegue atender a família de uma forma integral, eu 

percebo que tenta sempre fazer o mínimo daquilo que pode ser feito, ou, fazer aquilo que lhe 

é cobrado, que lhe é colocado, né, de repente, assim, vamos supor, se vier por exemplo, prô 

nosso serviço: “faça a visita na casa da dona Julieta”, então eu vou e faço a visita na casa 

da dona Julieta pra cumprir um protocolo, mas por que eu to indo fazer aquela visita na casa 

da dona Julieta? 

PARA PENSAR E DISCUTIR EM PEQUENOS GRUPOS 

 O que é cuidado para você? 

 O que é acompanhamento familiar para você? 

 Você acha que o acompanhamento familiar é uma forma de cuidado? Por quê? 

 Você concorda com o trecho acima? Por quê? 

 

PARA FAZER 

Divida a cartolina ao meio; na primeira metade represente por meio de escrita ou desenho 

a concepção de cuidado do grupo e na outra metade a concepção de acompanhamento 

familiar. 

 Ao facilitador 

Divididos ainda em grupos peça para discutirem as questões acima, entregando para cada 

grupo uma cartolina e canetinhas.  

Após cada grupo fazer seu cartaz, os grupos apresentarão a concepção de cada grupo, 

deixando cada cartolina exposta. 

O grande grupo pode então discutir o que foi apresentado. Houve convergência de 

pensamentos? As ideias se complementam? 

O facilitador fecha esse segundo momento pedindo que as pessoas digam uma palavra sobre 

como foi esse encontro para elas. 

Tempo estimado para a atividade: 50 minutos  
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3º Momento: Trabalho em rede e comunicação 

 Agora que já conhecemos os serviços que fazem parte da rede de proteção à criança e 

ao adolescente, e já discutimos acerca de nossas concepções de cuidado, vamos conversar 

sobre o trabalho em rede. 

 Abaixo seguem duas falas de profissionais sobre a rede de proteção à criança e ao 

adolescente: 

Fala 3 

- Cada caso vai ser um caso, não adianta a gente querer generalizar e enfiar tudo num balaio 

de gato. Enfiar tudo ali, o que serve prá um, serve prá outro? Não! Não adianta, não 

adianta! Sabe? Cada pé tem um número de sapato, não adianta você apertar daqui e 

afrouxar de lá, é conforme a família, você vai ter que fazer um plano de atendimento, mas 

que todo mundo vai participar, se cada serviço fizer um plano de atendimento diferente, o 

balaio tá formado! Eu não sei o que você fez, você não sabe o que eu fiz, o outro também não 

sabe, ninguém construiu nada, e não se fecha em nada. Às vezes eu vejo situações que vem, 

sabe assim, passando de pai prá filho, aconteceu lá e de repente você vê fazer o repeteco 

aqui, a mesma situação! De novo essa história?! E aonde foi que nós erramos ou deixamos 

de agir? Aonde as nossas ações não se concretizaram prá chegar até um acolhimento? Em 

uma destituição de poder familiar? Onde? Onde nós não priorizamos, numa escala de 

prioridade, quem deve ser atendido primeiro? 

 

Fala 4 

Foi questionado a um profissional se a rede de proteção da criança e do adolescente do 

município havia proporcionado cuidado uma família do município, e ele me respondeu: 

- Ai ai, é difícil, eu acho que são várias cabeças, eu acho que são vários pensamentos, quanto 

ao que espera a proteção, então isso é muito subjetivo, o que é proteção, que ao meu 

entendimento e o que é proteção ao entendimento de outros profissionais da rede, né? Acho 

eu que todos tentam, porém, pode ser que nem todos consigam efetivar, ou nem todos vão ter 

uma opinião comum sobre o que realmente é a rede de proteção, o que é essa rede de 

cuidado, justamente porque cada um vai ter a sua forma de pensar, acho que a rede tenta da 

melhor forma fazer essa proteção, contudo nem sempre o que nós pensamos vai ser o melhor 

para essa criança, vai ser o melhor para essa família...  
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PARA PENSAR E DISCUTIR EM PEQUENOS GRUPOS 

 O que é o trabalho em rede? 

 Você acha que os serviços atuam em rede em seu município? 

 Como poderíamos trabalhar em rede? 

 Quais as dificuldades do trabalho em rede? 

 O que as falas 3 e 4 têm em comum? Discuta. 

 Como poderíamos melhorar a comunicação entre os serviços? 

 

PARA FAZER 

Escrevam na cartolina o que é o trabalho em rede e o que é necessário para este 

funcionar. 

Ao facilitador... 

Divida os profissionais em pequenos grupos, de no máximo 5 participantes, e distribua para 

cada grupo uma cartolina e canetinhas.  

Cada grupo deverá apresentar seu cartaz sobre o trabalho em rede, deixando os cartazes 

expostos. Depois você, facilitador, deverá questionar o grande grupo sobre as respostas, se 

elas se complementam, se são discrepantes, conversando sobre as definições do trabalho em 

rede e do que ele precisa para funcionar. 

Não desfaça os grupos, pois eles irão continuar na próxima atividade. 

Tempo estimado para a atividade: 75 minutos 

 

Fala 5 

Outro profissional, ao responder a mesma pergunta dirigida ao profissional da Fala 4 

respondeu: 

- Eu, assim, o que eu sinto em relação ao acolhimento, é que a família, parece que ela se 

reorganiza e passa a ver o acolhimento como parte, e às vezes como uma oportunidade 

melhor prá criança, então durante o período do acolhimento eu acho que as famílias elas vão 

transformando a relação com a criança, e ao invés de assumir prá elas aquela criança como 

pertencente à família, elas vão atribuindo e delegando a... ao outro, e o acolhimento acaba, e 

não só no caso dessa referida criança, mas eu acho que a gente percebe isso em outros casos 

também, e quando há o retorno, essa tentativa de volta, parece que não se ajusta mais, né, 

então, e parece que uma desistência assim: “lá é melhor do que aqui”, entende, então essa, 

essa transformação, então eu não sei até que ponto isso acontece, e que poder, nós atores da 

rede, a gente consegue alcançar isso, porque tem coisas que parece que estão além, porque 

existe uma questão da estrutura, dessa estrutura família né, então eu acho que sinalizar isso é 
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bem importante, por mais que a rede funcione, que tenha o diálogo, que tenha essa 

transparência das dificuldades, do que a gente tem que construir, que a gente faça, nós temos 

consciência dos limites até onde a gente consegue ir, né, a gente tem nossos limites até a 

gente vai também conforme a família corresponda, e traga esse retorno né, então, por mais 

que a gente faça esse investimento, essa tentativa de reaproximação, eu acho que esse 

aspecto é bem importante da gente considerar. 

 

PARA PENSAR E DISCUTIR EM PEQUENOS GRUPOS 

 O que é o acolhimento institucional? 

 Por que se faz necessário discutir o acolhimento institucional quando se fala em rede 

de proteção à criança e ao adolescente? 

 Existe dificuldade em se trabalhar as famílias que estão passando pelo acolhimento 

institucional? Você concorda com a Fala 5? 

 Como lidar com as frustrações e os limites do trabalho com as famílias? 

 O que fazer para prevenir casos de violência contra crianças e adolescentes? 

 

PARA FAZER 

Façam um desenho da rede de proteção à criança e ao adolescente do município, como 

um fluxograma, levando em consideração as situações de violação de direitos que leva 

ao acolhimento institucional. Quais serviços devem atuar primeiro? Como deveria 

funcionar essa rede de proteção?  

Ao facilitador... 

Ainda nos grupos, distribua, para cada um, uma cartolina e canetinhas.  

Cada grupo deverá apresentar seu cartaz sobre o a rede de proteção e o fluxograma que fez. 

Deixe os cartazes expostos.  

Após cada grupo apresentar a sua rede, o grande grupo discutirá sobre as possíveis 

conformações da rede, sendo importante o facilitador destacar a importância de levar em 

conta a comunicação entre os serviços e a necessidade de se conhecer o trabalho do outro 

para que possam realizar encaminhamentos para os devidos serviços. 

Tempo estimado para a atividade: 75 minutos 
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SUGESTÃO DE LEITURA 

O sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente e o desafio do trabalho em 

“rede”, de MURILLO JOSÉ DIGIÁCOMO.  

Disponível no link: 

http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/Sistema_Garantias_ECA_na_Escola.pdf 

PARA FINALIZAR 

 “É importante considerar que o trabalho integrado das instituições e 

órgãos envolvidos no atendimento à criança e ao adolescente 

possibilita a obtenção e troca de informações e dessa forma, pode-se 

ampliar a visão do caso e sistematizar as ações no enfrentamento das 

situações de violação de direitos” (FARAJ et al., 2016, p. 735). 
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