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Por que o trabalho em rede é a melhor forma de proteção?

“Construir redes significa apostar em relações humanas 
articuladas entre pessoas e grupos que, no debate das diferenças, 
possam ajustar intenções mais coletivas e produtivas para todos” 

Ferreira (2000)  





BENEFÍCIOS DA ATUAÇÃO EM REDE

● Da ação fragmentada para ação integradora;

● Da limitação de responsabilidade para responsabilidade 
compartilhada;

● De ação episódica para o processo contínuo;

● Da hierarquização e burocratização para relações 
horizontais;

● Da ação individual para a coletiva



REDES - CONCEITO
As redes são fundamentalmente uma articulação entre pares que tem por 

pressuposto que cada segmento ou serviço é incapaz de atender sozinho aos 
segmentos sociais vulnerabilizados ou em situação de risco social e pessoal, 
exigindo assim, o reconhecimento do outro como um importante aliado, em 

uma relação de cooperação, partilha de objetivos e princípios éticos comuns, a 
partir de suas especificidades.



.
O termo rede tem sido frequentemente utilizado 
para designar as articulações entre indivíduos, 
organizações, cidades, Estados ou países. 

Rede pressupõe:

Interdependência:
Reciprocidade:

Complementariedade:

“O diferencial não está no que você faz, mas 
como você faz”



REDE DE ATENÇÃO E 
PROTEÇÃO SOCIAL  DE 

CASCAVEL



                           Objetivo:

Articular serviços da esfera municipal 
estadual e entidades não governamentais 
para maior resolutividade dos problemas 
sociais.



A Rede de Atenção e Proteção Social do 
município de Cascavel tem como 
pressuposto a construção de uma rede 
intersetorial baseada nas políticas sociais, 
mediante a compreensão dos processos 
organizacionais dos equipamentos sociais, 
tendo em vista a ampliação da comunicação 
e articulação entre os serviços para os 
encaminhamentos mais adequados às 
necessidades sociais.



CONSTITUIÇÃO DA REDE

A rede de atenção e proteção social é 
composta por profissionais da rede de 
serviços municipais e estaduais e entidades 
não governamentais, os quais  reúnem-se 
sistemáticamente para discutir a 
implentação do trabalho em rede.



HISTÓRICO

Historicamente o município de Cascavel 
apresentou movimentos de rede, voltados a 
atender problemas e públicos específicos 
muitas vezes coexistindo concomitantemente, 
porém com atuação isolada e fragmentada.



A gênese desta articulação social esteve 
associada com a organização da saúde mental em 
2002. Posteriormente, mediante as alterações das 
políticas sociais, foram instituídos novos grupos, 
para o enfrentamento e erradicação do trabalho 
infantil, a organização da rede de proteção de 
crianças e adolescentes, a articulação para 
prevenção de violências, principalmente a 
exploração sexual; o enfrentamento do crack e 
outras drogas entre outros temas.Estas iniciativas 
partiram da tomada de decisão de diversas 
secretarias municipais e estaduais.



O reordenamento destes projetos de rede teve 
início em 2010 através de reuniões 
sistemáticas, com o propósito de conhecer as 
atribuições dos serviços bem como levantar as 
demandas e dificuldades estruturais e 
organizacionais, resultando na elaboração de 
uma cartilha contendo informações básicas e 
orientações sobre o funcionamento e o público 
atendido de cada entidade. A princípio o 
documento tinha como enfoque  a atenção à 
criança e o adolescente, entretanto houve uma 
restruturação do texto, incluindo a população 
adulta.



No ano de 2012 e 2013, foram formadas 
quatro Comissões Temáticas para 
estruturação de fluxogramas, visando 
padronizar as formas de encaminhamento 
entre os serviços. Com o intuito de melhorar a 
comunicação e aqualidade do atendimento 
aos usuários, foi elaborado a ficha de 
referência e contra-referência. Os referidos 
documentos estão sendo publicizados por 
meio de capacitações.
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