T ODOS
E NVOLVIDOS
A RTICULANDO
R EDES

FORTALECENDO E ARTICULANDO A REDE DE ATENÇÃO
A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
“Fazer laços é ligar, entrelaçar o que está separado. Literal e metaforicamente falando.
A inclusão do trabalho sobre o tema da sexualidade num projeto de prevenção da
violência aposta na sua contribuição para o movimento de tecer ligações e de abrir
brechas ali onde à violência produz desligamentos e fechamentos.”
Maria Aparecida Barbirato

JUSTIFICATIVA:

Um dos grandes desafios do trabalho em rede é o processo eficaz de articulação e
comunicação dos atores envolvidos.
Santo André localiza-se no Sudeste da Região Metropolitana de São Paulo, sendo os
municípios limítrofes: São Paulo, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá,
Ribeirão Pires, Suzano, Santos, Cubatão e Mogi das Cruzes.
A estimativa de população total em 2008 é de 671.696 habitantes (IBGE). A população de
crianças e adolescentes por faixa etária é aproximadamente de 0 a 04 anos 49.327;

05

a 06 anos 19.194; 07 a 14 anos 88.559 e 15 a 18 anos 50.627.
Por iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) e da
Secretaria de Inclusão Social (SIS), teve início no segundo semestre de 2008 o processo
de fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e o Adolescente no
município com revisão e atualização dos planos municipais de atenção aos direitos das
crianças e adolescentes, bem como elaboração de novos planos demandados pelas mais
recentes resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente
(CONANDA), que instituíram os novos planos nacionais vigentes na área. Neste sentido,
seis planos municipais foram constituídos cobrindo todos os aspectos da garantia dos
direitos das crianças e adolescentes, articulados estruturalmente entre si. São eles:
1. Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes
à Convivência Familiar e Comunitária;
2. Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo;
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3. Plano Municipal de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes;
4. Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho do
Adolescente;
5. Plano Municipal de Enfrentamento e Atenção ao Uso Abusivo de Substâncias
Psicoativas por Crianças e Adolescentes;
6. Plano Municipal para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua.
Especificamente o Plano de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual, nos traz a
situação em que uma atenção não pode ser desenvolvida sem considerar os aspectos
múltiplos, e, portanto ações de diversos atores eficazes mostram-se instrumento de valor
na reivindicação de políticas integradas, necessitando o fortalecimento de mecanismos de
controle e monitoramento das ações e serviços.
Além do Plano Municipal, temos na cidade algumas ações que contemplam este complexo
trabalho, como a Rede de Saúde para Atenção à Violência Doméstica e Abuso Sexual
(RESAVAS), que tem como missão diminuir o impacto dos efeitos decorrentes da
violência, implantando políticas públicas de prevenção no município de Santo André; o
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) no acompanhamento a
família e encaminhamento a situação de direito violado; o Conselho Tutelar; o Poder
Judiciário; Integrantes do Sistema de Garantia de Direitos; o Centro Regional de Atenção
aos Maus Tratos na Infância do ABCD (CRAMI); o Centro Social Heliodor Hesse com
atendimento psicossocial; e outras organizações que possuem atendimento especializado
às situações acima expostas.
Levando-se em consideração as peculiaridades das ações desenvolvidas e a constatação
dos integrantes do Grupo Tear em relação ao trabalho desarticulado dos serviços
existentes no município de Santo André, o presente projeto justifica-se pela necessidade
do fortalecimento, articulação e orientação das redes de atenção á violência doméstica,
abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.
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OBJETIVO GERAL:
Sensibilizar os atores que atuam no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente com enfoque na Violência Doméstica, Abuso e Exploração Sexual articulando
as ações conjuntas em rede.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

Resgatar e atualizar os serviços existentes no Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente com enfoque na Violência Doméstica, Abuso e
Exploração Sexual.

2.

Mobilizar, articular, estabelecer parceria e sensibilizar continuamente os atores das
diversas áreas afins.

3.

Informar aos profissionais o fluxograma de atendimento de crianças e
adolescentes vítimas de Violência Doméstica, Abuso e Exploração sexual.

4.

Criar de maneira simples, adequada e eficiente o Guia de Serviços de
atendimento a criança e adolescente e realizar distribuição qualificada;

5.

Disseminar o conhecimento adquirido no curso oferecido pelo Projeto Laços de
Proteção no ABC.

PÚBLICO ALVO:
1.

Profissionais da Saúde; Educação; Segurança Pública; Assistência Social;
Habitação; Cultura, Esporte e Lazer e Meio Ambiente;

2.

Organizações da Sociedade Civil e Não Governamentais;

3.

Conselheiros de Direitos e Tutelares; Poder Judiciário e Ministério Público.
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METAS:
1.

Planejamento das ações do projeto – 30 dias.

2.

Captação de recursos e parceiros para a execução do projeto – 120 dias.

3.

Pesquisa e coleta de dados dos serviços existentes no Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente – 60 dias.

4.

Organizar o material gráfico – 60 dias.

5.

Publicação de 2000 guias – 30 dias.

6.

Evento de lançamento do guia – após 20 dias da publicação.

7.

Sensibilizar e capacitar 400 profissionais – contínua.

8.

Avaliação do projeto – contínua.

* O guia será disponibilizado on line.

METODOLOGIA:
Em se tratando de um projeto com objetivos múltiplos e considerando que o Grupo Tear
apresenta profissionais de áreas distintas, estaremos realizando no início de 2010 um
planejamento estratégico com divisão de tarefas individuais e coletivas.
O processo de desenvolvimento do projeto se pautará nos equipamentos e serviços
existentes no município de Santo André e no intercâmbio de idéias e experiências dos
profissionais das áreas afins.
As técnicas e ferramentas utilizadas serão baseadas em pesquisa de campo, dinâmicas de
grupo, exposição dialogada, reflexões e debates.
Compreendemos também que o Guia será de grande utilidade para os profissionais que
atuam no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente com enfoque na
Violência Doméstica, Abuso e Exploração Sexual, e colaborará para ampliar o leque de
possibilidades de trabalho, nas inúmeras decisões e ações preventivas
tomadas cotidianamente sobre as alternativas a serem adotadas frente às
situações de violência com crianças e adolescentes.
Através deste Guia pretendemos fortalecer as redes e capacitar seus atores,
com uma linguagem clara, objetiva e voltada para a ação.
4

T ODOS
E NVOLVIDOS
A RTICULANDO
R EDES

Os encontros do Grupo Tear para planejamento e avaliação serão realizados
quinzenalmente ou de acordo com as necessidades do projeto.

RECURSOS FÍSICOS:
Sala com cadeiras; Equipamento multimídia; Lista de presença; Texto de apoio;
Formulário avaliativo; Material didático e pedagógico; Material de higiene e limpeza;
Gênero para café e lanche; Material de divulgação.

RECURSOS HUMANOS:
Integrantes do Grupo Tear (psicólogos, pedagogos, médicos, educadores sociais, agentes
comunitários de saúde, assistentes sociais, conselheiros tutelares, etc.)

ORÇAMENTO/CUSTO:

Descrição das Despesas
Equipamento Multimídia (data show, som, televisão,
DVD, etc.)
Material gráfico (textos, apostilas, convites, cópias,
formulários, certificados, divulgação, crachás e pastas)
Telefone
Material didático, pedagógico, escritório e higiene
Elaboração e Impressão do Guia
Evento de lançamento
Transporte para os multiplicadores do Grupo Tear
Café e lanche
Recursos Humanos
Total

Custo
R$ 2.100,00
R$ 400,00
R$ 600,00
R$ 500,00
R$ 5.000,00
R$ 2.000,00
R$ 600,00
R$ 400,00
R$ 5.000,00
R$ 16.600,00
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FINANCIAMENTO:
Buscaremos recursos para viabilização do projeto com a Prefeitura de Santo André
(Fundo Social de Solidariedade e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescentes – CMDCA), Instituto WCF, SENAC/SESC/SESI Santo André, Consórcio
Intermunicipal do ABC, e outros.

CRONOGRAMA:
Atividades

Planejamento das Ações
Captação de recursos e
parceiros
Pesquisa e Coleta de Dados
Organização do material
gráfico para o guia
Publicação de 2000 guias
Evento de lançamento
Sensibilizar e capacitar 400
profissionais
Avaliação

Período
01

02

03

04

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

05

06

07

08

09

10

11

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

X

X

X

X

X

X

AVALIAÇÃO/INDICADORES:
A avaliação processual e compartilhada fará parte da metodologia do projeto auxiliando
na identificação e aprimoramento dos resultados obtidos da rede.
Informações complementares serão adquiridas por meio de observação, controle de
freqüência, relatórios e pesquisa individual ou coletiva.
Um dos resultados é ter 2000 guias concluídos ao final deste projeto e ter 100% dos
atores da rede capacitados a utilizá-lo e multiplicá-lo.
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Quanto aos indicadores quantitativos iremos considerar a quantidade de profissionais
sensibilizados nas capacitações e a adesão de novos atores na ação coletiva.
No qualitativo basearemos na interação e colaboração dos participantes do Grupo Tear;
na geração e troca de conteúdos e experiências com os profissionais envolvidos; na
satisfação e auxílio da prática profissional; etc.

O presente Projeto foi elaborado levando-se em conta a complexidade do tema e o
desafio do trabalho em redes no município de Santo André.
Queremos agradecer ao Consórcio Intermunicipal do ABC e a Childhood Brasil
(Instituto WCF-Brasil) pela oportunidade de capacitação voltada à prevenção a situações
de violência, abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes.

Santo André, 27 de janeiro de 2010.
Integrantes do Grupo Tear
Assistência
Social
Francinete e Silvana
(Creas)
Denise e Gislley
(Cras)

Conselho
Tutelar
Pâmela

Educação
Adriana
Andréa
Márcia

Organizações do
Terceiro Setor

Saúde

Segurança
Pública

Carla
Ana Maria
Valter
(Feasa)
(Programa Saúde (Centro Integrado
Gedalva e Iara
da Família)
de Cidadania)
(Estrela Dalva)
Márcia
Roberto
(Centro Hospitalar)
Natalia
(Monsenhor Antunes)
(Hospital
da Mulher)
Vânia
(Secretaria de
Saúde)

7

