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RESUMO

SANCHEZ, Fernanda de Matos. Redes de Governança: um estudo multicasos no setor
público em Santa Catarina. 358 f.. Tese (Doutorado em Administração) – Programa de
Pós-Graduação em Administração, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2018.

Orientador: Silvio Antonio Ferraz Cario
Coorientador: José Adelantado Gimeno

No âmbito da Administração Pública, emerge a ideia de governança pública em que o
Estado se abre para a articulação dos seus setores com os atores públicos e privados. No
contexto da governança pública, coalizões de órgãos públicos, privados e sem fins
lucrativos são criadas para satisfazer necessidades mutuamente acordadas, criando a
ideia de redes, dentro dos vários tratamentos existentes, de modo a solucionar um
problema público. Este trabalho teve por objetivo analisar a configuração das Redes de
Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual em Santa Catarina como
expressão de articulação dos atores públicos e da sociedade civil, sob o movimento da
Governança Pública. Teve também, como objetivos específicos, caracterização das
Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual de Joinville, da região da
AMOSC, de Blumenau e de Florianópolis; retratar a estrutura de governança das Redes
de Atenção pesquisadas sob a perspectiva da governança, da colaboração, da
interdependência e do resultado; examinar a rede sob a perspectiva analítica das Redes
de Atenção pesquisadas sob o prisma da trajetória, da interação e da aprendizagem; e
destacar as diferenças, entraves e mecanismos de desenvolvimento das Redes de
Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual pesquisadas, bem como a
aproximação e distanciamento do cenário internacional. E como pressupostos: a história
de cada rede de governança pública na área da saúde é conformada a partir da
experiência de distintos atores que influenciam a trajetória do desempenho alcançado;
existem diferentes padrões de atuação nas rede de governança pública em localidade
diferente. O trabalho se caracterizou como um estudo teórico-empírico, por meio de um
estudo multicasos. Os dados foram coletados por meio de pesquisa documental e
entrevista. Como resultado da pesquisa tem-se, considerando o arcabouço teórico sobre
Rede de Governança, bem como a estrutura de governança e a análise de redes,
elementos trabalhados na tese, que a Rede de Atenção dos municípios da AMOSC é a
menos avançada, seguida pela Rede de Atenção de Joinville, a Rede de Atenção de
Florianópolis e em um estágio mais avançado encontra-se a Rede de Atenção de
Blumenau.
Palavras chave: Redes de Governança, articulação e multisetorialidade.
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO

Neste capítulo é realizada a contextualização do tema da tese, de forma que os
elementos contidos nesta subsidiem a elaboração da pergunta de pesquisa que
desencadeará a problemática do estudo. Após o debate inicial são apresentados os
objetivos: geral e específicos. Na sequência, justifica-se a realização da tese, com
sustentação em aspectos correlacionados à relevância e a originalidade. Após é
apresentada a estrutura da tese.

1.1 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA

Algumas mudanças foram experimentadas em relação aos diferentes papéis do
Estado a partir do patrimonialismo, que estão relacionadas à percepção de uma maior
articulação seja com os setores envolvidos no próprio aparato estatal e/ou com os
diferentes atores inseridos na sociedade e na conjuntura das políticas públicas. Com o
papel de provedor dos serviços públicos, surge a necessidade do Estado compartilhar
sua atuação de modo que se agregue a este serviço, junto com os principais envolvidos,
a qualidade e o atendimento dos anseios dos beneficiados. O Estado, sob esta ótica, se
abre para novas configurações e passa a interagir com os diferentes atores que se
enlaçam em prol de um bem comum.
Intimamente associado a estas mudanças, o Estado tem se remodelado e alterado
a ênfase da ação governamental. Isto não significa necessariamente um Estado menor
(com menos poder), mas sim mais efetivo. Portanto, nenhuma estratégia pura, seja
baseada no “só Estado”, seja no “só mercado” teve êxito, e a teoria confirma os limites
inerentes a um regime econômico baseado em um só destes dois mecanismos de
coordenação. As crises observadas ao longo dos anos 90 reforçam este diagnóstico. Se,
nos anos 80, podia-se atribuir certos casos de subdesenvolvimento a um excesso de
dirigismo, a crise financeira dos anos 1997/98 mostrou que a extensão da esfera do
mercado às finanças e aos produtos financeiros derivados podia igualmente conduzir a
uma desestabilização dos modos de desenvolvimento mais dinâmicos (BOYER, 1999).
No âmbito da Administração Pública, emerge a ideia de governança pública, que
segundo Sechi (2009), envolve um modelo colaborativo de relação interestatal e entre
atores estatais e não estatais na solução de problemas coletivos. Denota o processo de
13

estabelecimento de mecanismos horizontais de colaboração para lidar com problemas
transnacionais. Muitos destes desafios envolvem valores conflitantes e exige que os
governos sejam multifacetados e cada vez mais horizontalizados. Portanto, a
governança pública nasce neste contexto de articulação entre os atores estatais e
sociedade em busca da resolução de um problema público. O entendimento que se tem
sobre Governança Pública não é uniforme. De acordo com Kissler e Heidemann (2006)
não existe um conceito único de governança pública, mas antes uma série de diferentes
pontos de partida para uma nova estruturação das relações entre o Estado e suas
instituições nos níveis federal, estadual e municipal.
No contexto da governança pública, coalizões de órgãos públicos, privados e
sem fins lucrativos são criadas para satisfazer necessidades mutuamente acordadas,
criando a ideia de redes, dentro dos vários tratamentos existentes. Nesta pesquisa é
tratada a rede de governança como: a) uma articulação horizontal relativamente estável
de atores interdependentes, mas operacionalmente autônomos; b) que interagem através
de negociações; c) que acontecem dentro de uma estrutura normativa reguladora,
cognitiva e imaginária; d) que é autorregulada dentro dos limites estabelecidos por
órgãos externos; e e) que contribui para a produção de utilidade pública (SORENSEN e
TORFING, 2007).
Desta forma, as redes de governança articulam um número de atores
interdependentes em recursos e capacidades, mas operacionalmente autônomos. Neste
cenário de complexidade, pois, se exige uma intensa negociação devido às diversas
concepções de mundo envolvidas, as interações, que formam laços entre os atores e
propulsionam a colaboração. A colaboração se torna inerente à configuração pelo
reconhecimento das dificuldades e sentimento de pertencimento ao todo. A colaboração
ocorre dentro de um contexto mais amplo de deliberação, que proporciona a
aprendizagem dos atores, das instituições envolvidas e da própria rede e fazem com que
surjam diferentes perspectivas de resolução do problema público. Todavia, apesar da
similaridade aproximar os atores de modo que eles interajam em rede, não significa que
haja diferenças e algumas vezes conflitos de interesses. Portanto, estes conflitos devem
ser utilizados, e se tornam propícios, para a aquisição de informações, conhecimentos e
experiências que somente podem ser vivenciados a partir da troca entre estas diferentes
perspectivas e visões de mundo.
Posto que em um ambiente cada vez mais complexo e dinâmico, a resolução dos
problemas exige um esforço de vários atores e diferentes esferas na sociedade, tem-se o
14

surgimento das redes como arranjos que possibilitam agregar uma variedade de recursos
a fim de solucionar os problemas que de maneira isolada não se conseguiria elucidar.
Estudos relevantes sobre redes apareceram na década de 90, como O‟Toole (1997)
“Treating networks seriously: practical and research-based agendas in Public
Administration” que trata de uma proposta de agenda para o estudo de redes e o de
Borzel (1998) “Organizing Babylon – on the diferente conceptions of policy networks”
que traz o estado da arte de redes.
O crescimento deste tipo de questão fez aumentar esta forma de mobilização
pública e da mesma maneira as pesquisas, que vêm, de algumas décadas para cá, se
tornando mais evidentes e diversificadas. Percebe-se, de forma gradativa, um aumento
nas publicações a partir dos anos 2000, relacionadas à governança pública, com
publicações de: Agranoff e Mc Guire (2001) “Big questions in Public Management
Research” no qual levantam questionamentos e respostas preliminares a sete metaquestões que envolvem o contexto das redes; Klijn e Koppenjan (2012) em
“Governance network theory: past, presente and future” levantam o estado atual da arte
e desafios que o tema redes pode enfrentar no futuro. Borgatti e Foster (2003) em “The
New Paradigm in Organizational Research: a review and typology” os autores reveem e
analisam o paradigma de rede na pesquisa organizacional. Wachhaus e Harrisburg
(2009) em “Networks in Contemporary Public Administration: a discourse analysis”
apresentam um levantamento na literatura sobre os atributos de redes comumente
usados. Por fim cita-se Torfing e Sorensen (2014) que
fazem um balanço do debate europeu sobre as redes de governança em “The European
debate on governance networks: towards a new and viable paradigma”.
Neste quadro de tratamento teórico-empírico destaca-se Kissler e Heidemann
(2006) “Governança pública: novo modelo regulatório para as relações entre Estado,
mercado e sociedade?” que aborda o conceito de governança e redes, bem como a
experiência de modernização do setor público alemão. Na sequencia ressalta-se o artigo
de Edelenbos e Klijin (2007) “Trust in Complex Decision-Making Networks: a
theoretical and empirical exploration” que exploram teoricamente o valor da confiança
nas redes e analisam o papel da confiança nas parcerias público-privado no caso
"Sijtwende". E mais especificamente sobre coprodução do bem público em que Bovaird
(2007) em “Beyond Engagement and Participation: user and community coproduction
of public services” apresenta um quadro conceitual para a compreensão do papel do
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coprodutor e vários estudos de caso que ilustram como formas deferentes de coprodução
têm sido desempenhadas na prática.
A partir da pesquisa na literatura, observou-se, que em grande parte dos
trabalhos foram encontradas as mesmas limitações nos estudos sobre Governança em
rede, a saber: poucos estudos qualitativos (Klijin, 2008; Provan e Fish, 2007) pela
dificuldade de estabelecer medidas de mensuração em todo o escopo da rede, poucos
estudos (sete) comparativos sobre o funcionamento de rede (Klijin, 2008; Torfing e
Sorensen, 2014; Provan e Lemaire, 2012) bem como ausência de estudos que analisem a
trajetória de várias redes (Berry e outros, 2004; Provan e Fish, 2007; Provan e Lemaire).
Apesar de haver um crescimento nas publicações a respeito do tema, alguns
autores alegam que a literatura se encontra fragmentada (Borzel 1998, Wachhaus,
2009), deste modo autores sugerem que devido à relevância do assunto torna-se mister
aprofundar o conhecimentos sobre as redes. Conforme Blanco e outros (2011) a noção
de redes está firmemente integrada na compreensão da governança e na formulação de
políticas e são parte de uma série de desenvolvimentos teóricos salientando a
importância destas interações formais e informais entre os participantes do processo
político. Ao mesmo tempo, como um fenômeno empírico, as redes são mais observáveis
do que nunca, tanto como um foco para a investigação na elaboração de políticas como
uma preferência política.
Considerando-se este aspecto, as redes de governança aqui entendidas como a
abertura do Estado para uma articulação dos diferentes setores internos e a possibilidade
de participação da sociedade civil para a resolução de um problema público. Desta
forma, o Estado não é mais o único provedor de serviços e nem aquele que terceiriza ou
transfere, única e exclusivamente, a resolução para uma empresa ou organização social.
Dentro das redes de governança, o Estado possui um papel definido de coordenador do
arranjo. Deste modo, ele passa a ser capaz de adquirir informações, trocar conhecimento
de forma a se aproximar daqueles que recebem o serviço para ajudar a fornecer algo
mais efetivo para a sociedade. Neste sentido, a administração pública tem a legitimidade
necessária para orientar para coordenar as redes (Agranoff e McGuire, 2001; Mayntz,
1998; Peters e Pierre, 1998; Jessop, 1998).
Um dos temas atuais em que observa-se a presença de redes de governança é a
violência. A violência, apesar de ter conceito amplo, complexo, polissêmico e
controverso, pode ser genericamente compreendida como um evento representado por
ações realizadas por indivíduos, grupos, classes ou nações que ocasionam danos físicos
16

ou morais a si próprios ou a outros. Representam um problema público de grande
magnitude e transcendência, já que vêm provocando forte impacto devido aos
desdobramentos ocasionados às pessoas que sofrem violência (FERNANDES e
MAZZA, 2013). De acordo com Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra
as Mulheres (2011) a violência remete a um fenômeno multifacetado requer do Estado e
dos demais agentes uma abordagem intersetorial e multidimensional de modo a dar
conta da complexidade da temática e de garantir a integralidade do atendimento àquelas
que vivenciam tal situação.
Torna-se relevante o estudo da violência sexual quando ela aparece em número.
No ano de 2014, segundo o Mapa da Violência, em 2014 foram 23.630 casos atendidos
pelo SUS de violência sexual no Brasil. Em Santa Catarina, foram notificados 5.103
casos de violência sexual nos últimos cinco anos (2010 a 2015), incluindo assédio
sexual, estupro, atentado violento ao pudor, pornografia infantil e exploração sexual.
Esse montante equivale a 10% do total de 51.933 casos de todos os tipos de violência
notificados no mesmo período. Somente em relação à violência sexual, em 4.628 dos
casos eram de pessoas do sexo feminino e 777 casos de pessoas do sexo masculino.
Dentre as notificações realizadas neste período, o maior volume foi de crianças e
adolescentes, sendo 1.640 casos entre dez e 14 anos de idade; 924 casos entre cinco e
nove anos; 691 casos entre um e quatro anos; e 691 casos entre 15 e 19 anos. As demais
notificações são de pessoas entre 20 e 29 anos (450 casos), 30 e 39 anos (315), 40 a 49
anos (186), 50 a 59 (78), 60 a 69 anos (32), 70 a 79 anos (23), 80 anos e mais (nove)
(DELZIOVO, 2015).
Nesta conjuntura é que nascem as Redes de Atenção às Pessoas em Situação de
Violência Sexual em Santa Catarina. Propulsionadas pela Norma Técnica do Ministério
da Saúde de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual
Contra as Mulheres e Adolescentes e pela iniciativa de articulação dos atores estatais.
Antes da criação das Redes de Atenção, as ocorrências eram tratadas de forma isolada
pelos serviços. A pessoa em situação de violência percorria as instituições
individualmente e o tratamento era oferecido de forma fragmentada. Muitas eram as
consequências desta desintegração, as mais graves estão ligadas à “peregrinação”, que
ocasionava, muitas vezes, a desistência no meio do percurso; e a revitimização, com os
relatos desnecessários aos profissionais acarretando uma nova violência. Sob este
prisma, o trabalho em rede torna-se, na visão de Fernandes e Mazza (2013), uma
estratégia para materializar políticas públicas por meio de compromisso e
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responsabilidades compartilhadas para atender às diferentes necessidades para o
combate ao fenômeno.
As Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual envolvem a
área da saúde, assistência social, segurança pública e educação e tem como objetivo o
atendimento das vítimas de forma humanizada. Neste sentido, o Estado se articula entre
suas diferentes esferas para melhor integração dos serviços e por consequência sua
entrega à população. São objeto de estudo quatro redes vinculadas à discussão sobre
violência sexual: a Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência de Joinville,
Rede de Atenção a Pessoas em Situação de Violência Sexual dos Municípios da Região
da AMOSC (Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina), a Rede de
Atenção e Proteção às Pessoas em Situação de Violência Sexual de Blumenau e a Rede
de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual de Florianópolis
(RAIVS). As Redes de Atenção de Joinville, Blumenau e Florianópolis possuem
abrangência municipal, apesar de contar com instituições das esferas municipais,
estaduais e no caso de Florianópolis, federal. A Rede de Atenção dos municípios da
AMOSC é regionalizada e atende vinte e um municípios do Oeste catarinense.
Cabe ressaltar que uma rede, para ser instrumento de intervenção, precisa ser
construída e dimensionada a partir da realidade local, e é essencial que o atendimento
seja realizado de forma articulada. O Estado precisa identificar as organizações,
serviços e o aparato social, que possam contribuir com a atenção e tenham
disponibilidade de atuação em sua área de abrangência. O reconhecimento do escopo e
potencial de atuação de cada um dos serviços é fundamental para que essa articulação
seja valorizada e haja mobilização dos profissionais em busca de sua efetivação. Neste
sentido, os serviços prestados pelas redes estão em consonância com um protocolo de
atendimento padrão, adaptado às especificidades de cada localidade.
Conforme previsto no protocolo das Redes de Atenção às Pessoas em Situação
de Violência Sexual, qualquer instituição pública é porta de entrada de casos de
violência. Contudo, de modo a iniciar a aplicação do protocolo, as vítimas são
encaminhadas aos hospitais de referência, cadastrados para tal atendimento. No hospital
a vítima receberá o acolhimento e o tratamento que cabe a área da saúde com prescrição
para um acompanhamento durante o período de seis meses. O acionamento da área da
segurança pública se dá para o registro do Boletim de Ocorrência pela DPCAMI e
exame de corpo e delito pelo Instituto Geral de Perícias. À área de assistência social
cabe o tratamento psicossocial e caso necessário o acolhimento da vítima no abrigo. A
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área da educação tem papel essência de prevenção e denúncia dos casos apurados nas
escolas.
Neste contexto, torna-se mister o estudo de redes de governança pública no
contexto catarinense, bem como a sua trajetória dentro dos meandros da política. A
partir dos argumentos apresentados, a pergunta de pesquisa norteadora da tese é:
Como se configuram as Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência
Sexual em Santa Catarina como expressão de articulação dos atores públicos e da
sociedade civil, sob o movimento da Governança Pública?

1.2 OBJETIVOS

Apresentam-se, neste item, os objetivos que nortearão esta pesquisa, de forma a
direcionar a construção do estudo proposto ao alcance dos resultados frente ao problema
apresentado.

1.2.1 Objetivo geral

Analisar a configuração das Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência
Sexual em Santa Catarina como expressão de articulação dos atores públicos e da
sociedade civil, sob o movimento da Governança Pública.

1.2.2 Objetivos específicos

1) Caracterização das Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual de
Joinville, da região da AMOSC, de Blumenau e de Florianópolis;

2) Retratar a estrutura de governança das Redes de Atenção pesquisadas sob a
perspectiva da governança, da colaboração, da interdependência e do resultado;

3) Examinar a rede sob a perspectiva analítica das Redes de Atenção pesquisadas sob o
prisma da trajetória, da interação e da aprendizagem;
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4) Destacar as diferenças, entraves e mecanismos de desenvolvimento das Redes de
Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual pesquisadas, bem como a
aproximação e distanciamento do cenário internacional.

Frente às evidências apontadas na literatura, define-se os seguintes pressupostos
de pesquisa: a) A história de cada rede de governança pública na área da saúde é
conformada a partir da experiência de distintos atores que influenciam a trajetória do
desempenho alcançado; b) Existem diferentes padrões de atuação nas rede de
governança pública em localidade diferente.

1.3 JUSTIFICATIVA

Dentro do contexto da governança pública, o estudo de redes de governança
passa a ganhar importância dada à própria essência das redes, a medida que une
diferentes atores em uma interação frequente, construindo uma interdependência e que
busca a resolução dos problemas públicos. Sua importância encontra-se justamente no
envolvimento de múltiplas variáveis e que merecem atenção diferenciada pela
inaplicabilidade dos preceitos da Administração Pública tradicional para um arranjo de
perspectivas múltiplas.
De acordo com Wachhaus e Harrisburg (2009) apesar das teorias de rede de
governança oferecerem novas abordagens para entendimento dos processos políticos e
novas ferramentas para a análise destes arranjos, ela se encontra ainda incipiente. As
redes de governança carecem de desenvolvimento teórico e empírico suficiente para
explicar sua realidade, e por serem um fato básico e inevitável da vida moderna, tornase imprescindível o seu conhecimento e o mecanismo de funcionamento.
Dada a importância das redes no contexto da política pública, bem como sua
diversidade e complexidade, torna-se importante conhecer sua origem e trajetória. Fazse necessários estudos sobre as diferentes redes por razão que as preferências e
interesses dos atores são endogenizadas, não tomadas como fixas e dadas. Portanto, o
papel das ideias partilhadas, valores, identidades e confiança mútua são essenciais na
formação dos atores, alterando esses interesses e preferências (BORZEL, 1998),
tornando assim estes arranjos diferenciados entre si.
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Berry e outros (2004) acentuam que a questão da evolução da rede não foi
examinada de perto pelos estudiosos de gestão pública. Torna-se importante estudar a
trajetória a fim de verificar como suas ações ou até mesmo a falta delas impactaram na
rede, de que forma o contexto político afetou o arranjo, bem como sua estrutura, com
saída/entrada de membros e a força dos laços entre os atores. De acordo com Provan e
Fish (2007) muito pouco se sabe sobre o processo de desenvolvimento de rede, tais
como a forma como as estruturas de rede evoluem ao longo do tempo e como ou se
essas relações multilaterais são geridas. Corroboram ainda sob esta ótica Isset e outros
(2010) e complementam que tem havido uma falta de trabalho sistemático em redes
como um todo, dificultando a nossa capacidade de entender exatamente como o
conjunto funciona.
A justificativa da pesquisa está fundamentada em aspectos relacionados à
relevância e originalidade do estudo. Com relação à originalidade, pode-se verificar que
na tese dialogam duas diferentes perspectivas, a de estrutura de governança e a de
análise de rede sob a ótica das Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência
Sexual em Santa Catarina. A contribuição que o trabalho oferece é permitir
compreender configuração das Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência
Sexual em Santa Catarina como expressão de articulação das diferentes esferas, sob o
movimento da Governança Pública.
Além dos aspectos mencionados, ressalta-se a relevância da tese, frente ao atual
cenário em que o Estado promove uma abertura para a articulação dos diversos setores e
sociedade civil, em consonância com a discussão na literatura que ainda é incipiente no
que tange ao desenvolvimento teórico e empírico das redes de governança. Neste
sentido, torna-se importante conhecer a diferenciação destes arranjos que muito tem
haver com os interesses e ideias compartilhadas que formam as redes e a trajetória que
elas seguirão.

1.4 ESTRUTURA DA TESE

A tese está constituída por oito capítulos, incluindo o primeiro composto por esta
introdução. O segundo capítulo apresenta o tratamento teórico, sobre governança
pública e redes de governança. O terceiro capítulo corresponde ao internacional, em que
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são discutidas algumas experiências na temática da violência na União Europeia e
América Latina. Ainda no capítulo três é abarcada a violência no Brasil e em Santa
Catarina. No quarto capítulo são exibidos os procedimentos metodológicos, o qual
descreve o desenvolvimento da pesquisa, bem como os seus desdobramentos. No quinto
capítulo são descritas as Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual
de Joinville, dos municípios da AMOSC, de Blumenau e de Joinville. No sexto capítulo
são realizadas as análises de conteúdo das Redes de Atenção às Pessoas em Situação de
Violência Sexual de Joinville, dos municípios da AMOSC, de Blumenau e de Joinville.
O sétimo capítulo apresenta a análise conjunta das Redes de Atenção pesquisadas. E por
fim, o capítulo oito expressará as considerações finais desta pesquisa, bem como as
limitações e recomendações de trabalhos futuros.

22

CAPÍTULO II - GOVERNANÇA PÚBLICA E REDES: TRATAMENTO
TEÓRICO-ANALÍTICO

Antes de adentrar no assunto Governança Pública, cabe destacar dois pontos
crucias para o entendimento das questões que envolvem esse termo. Apesar dos
modelos tratados pertencerem a bases epistemológicas diferentes, é possível afirmar que
algumas características se entrelaçam nos paradigmas e se perpetuam na prática se
tornando parte da realidade complexa no contexto da administração pública. É o que
afirma Osborne (2010), na prática, estes regimes invariavelmente irão coexistir e
interagir em vez de serialmente substituir-se mutuamente. Assim, argumenta-se que a
Governança tem se tornado o regime dominante da implementação de políticas públicas
e prestação de serviços público. O mundo tornou-se simplesmente mais complexo e é
preciso reconhecer este fato nos modelos conceituais que são construídos. Neste
sentido, há uma linha muito tênue que separa os modelos, bem como suas
características, fazendo com que persistam ainda no regime atual elementos destas
diferentes fases.
A Governança Pública, suas perspectivas e complexidade, bem como as redes
como uma forma de estruturação com a articulação de diversos atores de diferentes
áreas. Do Estado patrimonialista à governança o Estado perpassou pela cooptação e
personalização a um ente coordenador de redes de governança. Há propósito de discutir
os elementos teóricos de governança pública, neste capítulo apresenta-se o seu contexto
e diferentes formas de expressão, bem como o um debate sobre redes, suas perspectivas
e elementos constitutivos.

2.1 GOVERNANÇA PÚBLICA: CONTEXTO

Kissler e Heidemann (2006) afirmam que o papel do Estado e a sua efetividade
estariam relacionados com a capacidade de coesão dos atores envolvidos, bem como de
seus interesses e racionalidades de ação. Neste sentido, Motta (2013) pontua que as
atuais propostas de transcendência levam para a localização do controle e participação
comunitária, e não para a formalização de mais controles centrais. Pierre e Peters (2000)
apontam como opção encontrar novas formas de envolver a sociedade civil e mercados
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no governo, buscando o equilíbrio na aplicação dos interesses de todos os envolvidos, já
que são distintas a lógica que opera o mercado, da lógica que opera o Estado. Na
prática, o exercício de uma gestão “compartilhada” ocorre com dificuldades e desafios
que são impostos diariamente, a começar pelas diferentes lógicas que permeiam esta
relação, o que Andion (2005) chama de “encontro de lógicas distintas”. Ou seja, o
encontro dos conceitos elaborados por Habermas, dos componentes do mundo da vida
com os imperativos do mundo do sistema,
Se por um lado, o mundo do sistema diz respeito às implicações funcionais das
ações para a reprodução de uma sociedade determinada, o mundo da vida é definido,
segundo Andion (2005, p.94), como “saber implícito que age como referência e código
de interpretação em determinada comunidade de comunicação”. Este saber é partilhado
pelos membros do grupo, criando um sistema comum de interpretação que guiará a ação
dos membros e criará a predisposição à compreensão mútua. A intersubjetividade, a
reflexão coletiva e as relações pessoais são características presentes e vislumbram como
resultado o bem comum. No tocante ao exposto, percebe-se um constante debate sobre
se buscar formas alternativas de gestão pública. E conforme Dias (2012), os debates se
voltam para a forma como se dá a transformação do Estado e mais especificamente em
relação a intensidade de sua intervenção no sentido de evoluir a ideia de governo para
governança.
De acordo com Denhardt (2013, p.269), “um dos desenvolvimentos mais
interessantes no campo da política pública nas últimas décadas foi a abertura do
processo desta política para um conjunto de múltiplos interesses, organizações e
agentes públicos”. De um cenário em que o governo era o principal ator na produção de
políticas públicas à outro em que diversos atores buscam o bem comum, várias lições
foram aprendidas, mas tornou-se claro que nem o governo e nem o mercado conseguem
dar conta plenamente dos problemas que emergem atualmente.
Dias e Cario (2012) relatam que governança é um termo que teve seu uso
potencializado, a partir do panorama apresentado nas últimas décadas do século XX.
Neste período a Crise do Estado se instalou e demandou uma nova relação entre este e a
sociedade, fazendo com que seu conceito assumisse posição central no debate acerca
das consequências para o desenvolvimento. Até então, o modelo Weberiano do aparato
burocrático não requeria uma relação de interação entre Estado e sociedade civil pela
rigidez de estrutura e ordem por meio de uma hierarquia integrada de atividades
especializadas, definidas por regras sistemáticas. Ao contrário, tinha como elemento
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chave a formalização e a impessoalidade nas relações. Denhardt (2013) alerta que é
imprescindível colocar em perspectiva a relação crucial entre indivíduo e a sociedade, e
que o domínio das estruturas burocráticas instrumentais acaba por restringir os atores e
limitar a possibilidade de exploração de novas formas de expressão política. Portanto é
esta discussão sobre a participação da sociedade no processo das políticas públicas que
traz à tona o termo governança.
Na visão de Bevir (2009) a linguagem da governança pública, ou também
chamada de New Public Governance, inclui novas formas de pensar sobre a
coordenação social e padrões de regras e como elas aparecem na sociedade civil,
instituições políticas e na arena internacional. O autor em seu livro Governance: key
concepts, apresenta cinquenta conceitos distintos sobre governança advindos de
diferentes disciplinas: administração pública, ciência política, economia, business e
sociologia. Portanto, o termo governança é bastante amplo, e precisa estar em
consonância com o contexto, é o que afirmam Bovair e Loffer (2003), e é provável,
portanto, que possam diferir entre as partes interessadas e entre países.
De acordo com Bevir (2009, p. 3), governança pode ser utilizada como um
termo específico, “to describe changes in the nature and role of the state following the
puclic sector reforms of the 1980s and 1990s”. Por analogia, governança também pode
ser usada para descrever qualquer padrão de regra que surge, quando o estado é
dependente de outros ou quando o estado tem pouca ou nenhuma regra. Bovaird e
Loffer (2003) conceituam governança como as formas em diferentes atores interagem
uns com os outros, a fim de influenciar os resultados das políticas públicas. O processo
de governança, conforme Denhardt (2013), se refere à maneira como são tomadas as
decisões numa sociedade e como os cidadãos e grupos se relacionam e interagem na
formulação dos propósitos públicos e na implementação das políticas públicas.
Em uma perspectiva mais ampla, o conceito de governança, postula tanto um
Estado plural, em que vários atores interdependentes contribuem para a prestação de
serviços públicos, quanto um Estado pluralista, onde múltiplos processos informam o
sistema de elaboração de políticas. Isto ocorre em um fluxo contemporâneo da teoria da
gestão (OSBORNE, 2006). Portanto, é possível observar que a existência de vários
atores interdependentes que contribuem para a prestação do serviço público e uma
orientação para um bem comum, permeiam os discursos sobre governança. Torfin e
Sorensen (2014) apontam problemas com as estratégias de definição disponíveis sobre o
termo, alguns autores querem definir governança de modo demasiado restritivo e outros
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defendem definições abertas para um número infinito de interpretações contextuais.
Para evitar essas armadilhas, os autores definem governança genericamente como o
processo da sociedade da direção e da economia através da ação coletiva e de acordo
com metas comuns.
Os teóricos de governança argumentam que o nível de complexidade,
diversidade e dinamismo dos problemas e questões que confrontam governadores
públicos destacaram a necessidade de uma reformulação teórica da pesquisa em
administração pública. A administração pública, argumentam eles, não deve ser vista
como passos claramente demarcados em uma cadeia de decisão racional que pode ser
estudado e teorizado como um fenômeno isolado. Pelo contrário, deve ser vista e
estudada como um processo desordenado e complexo no qual uma pluralidade de atores
públicos e privados, incluindo políticos e administradores públicos, interagem em
processos de negociação, mais ou menos formalizados, que levam à autorização e
execução de decisões políticas e implementação. Estas formas de colaboração interativa,
e em particular redes de governança, são comemorados como, predominantemente
mecanismo de coordenação forte de importância crucial para a prestação de governança
pública no atual sistema político pluricêntrico (PEDERSEN e outros, 2011).
Para Dias e Cario (2012, p. 14) como movimento emergente na Administração
Pública, “a governança pública se caracteriza por um aspecto híbrido, apresentando
evidências de continuidade em relação a algumas características de movimentos
anteriores e de descontinuidade em relação a outras”. Para tanto, associa elementos dos
tradicionais movimentos burocráticos e gerencialistas com elementos alternativos de
base democrática. Algumas semelhanças podem ser encontradas entre os modelos da
NPM e Governança, como: a) interesse nos resultados. Para o NPM, os resultados estão
associados á satisfação do cliente e como indicadores do desempenho. Já para a
Governança os resultados são entendidos como um elemento importante na captação de
novos atores e interessados em participar na coprodução do bem público; b) entendem a
dicotomia público-privada obsoleta. O NPM argumenta que toda a gestão tem desafios
semelhantes e, portanto, deve ser resolvido de maneiras semelhantes em organizações
do setor público e privado. A Governança entende que o setor público e privado devem
agir juntos e unir esforços numa parceria que vislumbre um bem maior; e c) entendem a
importância do papel de direção. Na NPM, a direção é principalmente uma estratégia
intra-organizacional que visa desencadear elementos produtivos do serviço público. A
direção, na governança, está associada a preocupação com o reforço da capacidade do
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governo de agir para a construção de coalizões estratégicas interorganizacionais
(PETERS e PIERRE, 1998).
As diferenças também são evidentes nos dois modelos, como: a) a Governança é
sobre a manutenção de recursos do setor público sob algum grau de controle político e
desenvolvimento de estratégias para sustentar a capacidade do governo de agir, já a
NPM é essencialmente sobre a transformação das características do setor público; b) a
Governança refere-se a algo que transcende as fronteiras do governo e de coordenar
estruturas governamentais e dar direção aos esforços colaborativos, a NPM visa relações
alternando estado-sociedade apenas na medida em modelos de gestão do setor público
possam substituir os modelos tradicionais de gestão organizacional; c) a Governança
não vem com a mesma bagagem ideológica ou ideais já existentes, como o NPM. A
introdução de novas formas de Governança pode ser implementada sem mudanças
profundas da cultura no serviço público, tais mudanças, no entanto, estão no coração da
NPM (PETERS e PIERRE, 1998).
Conforme os exemplos mostrados anteriormente, existem algumas características
compartilhadas pela filosofia do New Public Management e pela Governança. No
entanto, várias diferenças significativas também existem e elas são tão fundamentais
que os dois modelos de serviço público devem ser separados. Assim, conforme Peters e
Pierre (1998), a Governança é essencialmente uma teoria política na medida em que
descreve um certo tipo de intercâmbio entre o Estado e a sociedade enquanto que NPM
é uma teoria organizacional.

2.1.2 Diferentes perspectivas do conceito de Governança Público

Existem vários entendimentos sobre o conceito de governança que estão
relacionados com as diferentes perspectivas de conceber o governo e a sociedade, bem
como a análise do contexto em questão. A unanimidade é que novas formas de governo
estão se materializando. Algumas perspectivas estão centradas no Estado e sustentam
que ele mantém o seu poder como ator principal e centro da sociedade, enquanto outras
concepções colocam a sociedade numa posição central alegando que o Estado deve ser
descentralizado e, portanto, as diversas atividades anteriormente centralizadas nele
devem ser progressivamente repassadas aos atores não estatais. Neste contexto, dentre
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as diversas formas de se pensar governança, destacam-se aqui as associadas à good
governance, a governança interativa, a governança associada à Nova Gestão Pública e
por fim a governança em uma perspectiva de redes.

2.1.2.1 Good Governance

De acordo com Bevir (2009), preocupações sobre a governança surgiram pela
primeira vez na discussão sobre desenvolvimento econômico. A qualidade da
governança, inicialmente, tornou-se um tema polêmico, porque incide sobre a eficiência
econômica, nomeadamente a eficácia da ajuda aos países em desenvolvimento.
Agências internacionais com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial cada
vez mais fazem a good governance um dos critérios no qual eles baseiam a ajuda e os
empréstimos. Definido como o estado legítimo com um mandato democrático,
administração eficiente e aberta e o uso de competição e mercados no setor público e
privado. O conceito de good governance foi assim interpretado de modo a impor
barreiras institucionais para a corrupção e pelos requisitos de funcionamento da
economia de mercado (WOODS, 2000).
Durante a última década, o FMI e o Banco Mundial adotaram a boa governança
como um conjunto de princípios para orientar o seu trabalho com países membros. No
seu relatório de 1989 sobre a África, o Banco Mundial definiu Governança como
englobando: o estado de acordos institucionais; os processos para a formulação de
políticas, tomada de decisão, e implementação; fluxos de informação dentro do
governo; e as relações globais entre cidadãos e governo. Subsequentemente, esse
entendimento que a governança assume foi ampliado e refinado tanto pelo Banco
Mundial, quanto pelo FMI de modo a propor normas que venham a melhorar a
efetividade da utilização dos recursos dos seus membros (WOODS, 2000).
Em ambas as instituições financeiras internacionais, a agenda da boa governança
inclui a promoção da transparência, responsabilização, eficácia, equidade, participação e
apropriação. Estes valores traduzem-se em um objetivo global para melhorar a
responsabilização política, participação, regras eficazes, transparência, e fluidez de
informações entre os governos e os seus cidadãos. Elas têm visto a good governance
como uma forma de fortalecer o quadro institucional do governo, reforçando o Estado
de lei da previsibilidade e imparcialidade da sua execução. Significa também extirpar as
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atividades de corrupção, principalmente concentrando-se em transparência e fluxos de
informações e assegurando que as informações apropriadas sejam coletadas e lançadas
sobre as políticas de desempenho das instituições para que os cidadãos possam
monitorar e controlar a gestão dos fundos públicos.
O FMI foi criado em 1945 com uma composição de 189 países e trabalha para
promover a cooperação monetária global, assegurar a estabilidade financeira, facilitar o
comércio internacional, promover o emprego elevado e crescimento econômico
sustentável e reduzir a pobreza em todo o mundo. A responsabilidade central do FMI é
fornecer empréstimos a países membros que experimentam saldo real ou potencial de
problemas de pagamentos. Esta assistência financeira permite aos países reconstruir
suas reservas internacionais, estabilizar suas moedas, continuar a pagar para as
importações e restaurar as condições para um forte crescimento económico, enquanto
empresa de políticas para corrigir problemas subjacentes (FUNDO MONETÁRIO
INTERNACIONAL, 2016).
O Banco Mundial é uma organização internacional que também se utiliza do
termo good governance. A instituição surgiu da Conferência de Bretton Woods (1944)
para atender às necessidades de financiamento da reconstrução dos países devastados
pela Segunda Guerra Mundial. O nome oficial da instituição criada era "Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento" (BIRD) e atuava como facilitador
da reconstrução e do desenvolvimento da guerra. Atualmente o Grupo Banco Mundial
tem duas metas: alcançar o fim da pobreza extrema no curso de uma única geração e
promover a prosperidade partilhada (BANCO MUNDIAL, 2016).
Bevir (2009) afirma que tanto o Banco Mundial quanto O FMI associam a good
governance com o New Public Management. Eles encorajam o desenvolvimento de
estados de modo a reformar os seus setores públicos ao privatizar empresas públicas,
promoção de mercados competitivos, reduzindo pessoal, o reforço da disciplina
orçamental, e fazendo uso de organizações não-governamentais. Outras organizações,
como as Nações Unidas, colocam maior ênfase em metas sociais, agregando a inclusão,
justiça e proteção ambiental.
O quesito transparência também é perseguido pela Organização Mundial do
Comércio, principalmente em relação às regras comerciais, para que haja a
previsibilidade e confiança dos países de que não haverá uma mudança brusca de
política. A OMC é uma organização para a abertura do comércio e um fórum para os
governos negociarem acordos comerciais, ou seja, um lugar onde os governos membros
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tentam resolver os problemas comerciais que enfrentam uns com os outros. Os acordos
da OMC são negociados e assinados, por algumas nações comerciais do mundo, e
fornecem as regras básicas legais para o comércio internacional, que devem ser políticas
comerciais transparentes notificadas à OMC sobre as leis em vigor e medidas adotadas.
E que depois devem ser submetidos a exame periódico de suas políticas e práticas
comerciais (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO, 2016).
Bovaird e Loffer (2003) associam o termo governança à good governance, termo
cunhado pelo Banco Mundial e quesito essencial para excelência na prestação de
serviços públicos. Os autores apontam algumas características da "boa governança" que
permeiam com frequência a literatura, dos debates políticos e dos profissionais sobre o
assunto, como, envolvimento dos cidadãos, transparência, responsabilidade, agenda de
igualdades e inclusão social (gênero, etnia, idade, religião, etc.), comportamento ético e
honesto, capital próprio (procedimentos justos e devido processo), capacidade de
competir em um ambiente global, capacidade de trabalhar eficazmente em parceria,
sustentabilidade e respeito as regras. Estes princípios e processos de governança pública
não são absolutos, eles podem variar entre os contextos e ao longo do tempo. Além
disso, é provável que as diferentes partes interessadas possuam visões diferentes sobre o
que significam na prática. Bovair e Loffer (2003) citam como exemplo, os cidadãos dos
países escandinavos suscetíveis de terem as mais altas expectativas sobre o grau de
transparência em relação às decisões tomadas por funcionários públicos e oficiais
eleitos do que cidadãos na maioria dos outros países europeus.

2.1.2.2 Governança Interativa

Em 1999 no artigo Governança sócio-politica Kooiman concebe a expressão
como uma perspectiva do termo Governança, que é cunhada pela interdependência dos
aspectos econômicos e políticos na evolução do próprio conceito. Neste sentido,
Governança sócio-politica são os arranjos interativos com a participação de atores
públicos e privados para a resolução de problemas sociais ou a criação de oportunidades
sociais e atendimento às instituições nas quais essas atividades ocorrem. Dentro do
contexto, Kooiman elege três principais variáveis: a dinâmica, a diversidade e a
complexidade para caracterizar as condições sociais, situações e acontecimentos, que
nada mais são do que o próprio reflexo dos desafios encontrados pela sociedade.
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Em Kooiman (2008) sob o nome de Governança interativa, o autor se mantém
na defesa da ideia da existência de interações entre o público e o privado como uma
teoria mais abrangente das relações institucionais dentro da sociedade. Desta forma, as
interações formadas entre os atores são configurações específicas de ação,
empreendidas a fim de remover os obstáculos encontrados a partir de algum problema
público e seguir novos caminhos. Teoricamente a perspectiva interativa sobre o governo
propõe que as sociedades são constituídas por um grande número de atores de
governança, que são restritos ou habilitados em suas ações por estruturas. Atores, nesta
perspectiva, são qualquer unidade social possuindo agência ou poder de ação. Estes
incluem indivíduos, associações, líderes, firmas, departamentos e organismos
internacionais. A estrutura, refere-se aos quadros no âmbito dos quais esses atores
operam, estes limitam ou ampliam seus potenciais de ação. Estes quadros incluem
cultura, legislação, nas convenções, material e possibilidades técnicas.
O fomento da participação torna-se uma tarefa fundamental do governo.
Conforme Frey (2004), a governança interativa implica a necessidade de criar condições
favoráveis para que as interações entre os diversos atores sociais, imprescindíveis para
lidar com a diversidade e a complexidade das sociedades contemporâneas, possam
acontecer, e pontes de entendimento possam ser construídas. Portanto, os governos
precisam se preocupar, simultaneamente, com as instituições e estruturas de
participação, e com os princípios normativos que norteiam a dimensão intencional da
governança. A concepção da governança interativa é, portanto, orientada pela lógica
governamental; reconhece, porém, a importância de criação de novas estruturas
interativas com o objetivo de reinventar as formas de gestão no sentido de transformar
os atores da sociedade em aliados na busca de melhores resultados, tanto referentes ao
desempenho administrativo quanto em relação ao aumento da legitimidade democrática.
Busca-se com isso canalizar e direcionar as forças da sociedade para auxiliar a gestão
pública. Neste sentido, a concepção da governança vai além da abordagem da
democracia participativa, na medida em que admite uma pluralidade de possíveis
medidas e ações governamentais capazes de auxiliar as comunidades locais na adoção
de práticas associativas.
A abordagem de governança interativa se diferencia das demais por centrar sua
aplicabilidade e ocorrência nas diferentes escalas sociais, desde o local até o global.
Além de redes horizontais, todos os tipos de disposições verticais entre entidades
públicas e privadas são também vistas como governança. Desta forma, se todos os
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esforços da governança, em níveis de escala diferentes, fossem diagramados, a imagem
resultante se assemelharia a uma grande, multidimensional e confusa teia de aranha em
constante mudança (KOOIMANN, 2008).
Como a sociedade nunca para, e nunca está em equilíbrio, a totalidade dos
esforços dessas governanças são comparadas por Kooimann (2008) como muitas mãos
moldando argila em uma roda de oleiro. Algumas mãos têm uma vantagem sobre os
outros, mas não de tal forma a determinar completamente a forma do vaso a ser criado.
Além disso, ao contrário de barro de oleiro, atores que estão sendo governados
respondem às mãos moldando-os. Portanto, a governança não é apenas algo que os
governadores fazem, mas uma qualidade da totalidade das interações existentes entre os
governantes e os governados, que são em si, um conjunto de interações.

2.1.2.3 New Public Management
Bevir e Rhodes (2001) em “A decentered theory of governance: rational choice,
institucionalism and interpretation” defendem a ideia da existência de duas narrativas
dominantes que envolvem a definição do termo Governança Pública, a neoliberal,
ligada à New Public Management e a governança como redes, que será vista no
próximo item. Dentre os defensores da Governança numa perspectiva da NPM vários
autores citam Osborne e Gaebler (1992) que no livro Reinventing governance se
utilizam de vários elementos da Nova Gestão Pública como: governo catalisador,
competitivo, orientado para missões, voltado para resultados, orientado para o cliente,
empreendedor, descentralizado e reinventado (Kooiman, 1999; Kickert, 1997, Peters e
Pierre, 1998, Rhodes, 1997; Agranoff, 2006).
De acordo com a ideologia neoliberal, a reforma da Nova Gestão Pública
procurou limitar o papel do governo para a formulação de objetivos políticos gerais e
colocar a responsabilidade pela produção e prestação de serviços públicos nas mãos de
empresas privadas ou de órgãos públicos com finalidade específica que operam com
base em contratos e acordos econômicos com agências governamentais. Em resposta a
crescente “ingovernabilidade da sociedade” novas reformas da administração pública
destinadas a desregulamentar a sociedade foram realizadas a fim de aumentar a
confiança na capacidade de autorregulação dos mercados privados. O novo modelo
procurou dar voz aos usuários dos serviços públicos dando-lhes a escolha do consumo
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livre entre fornecedores públicos e privados e pela prescrição de uma utilização mais
sistemática de pesquisas de satisfação do usuário. Os cidadãos deveriam agir como
consumidores nos mercados de serviços público-privadas e, a fim de lidar com as
pressões competitivas de prestadores privados e regulares os novos mercados de
serviços, os gestores públicos deveriam importar uma série de técnicas de gestão do
setor privado (TORFING e SORENSEN, 2014).
Bresser-Pereira tem realizado algumas publicações envolvendo as ideias da
Nova Gestão Pública, como é possível observar em alguns artigos como: Da
Administração Pública Burocrática à Administração Pública Gerencial (1997), Do
Estado Patrimonial ao Gerencial (2001), O Modelo Estrutural de Gerência Pública
(2008) e Globalização e Competição: por que alguns países emergentes têm sucesso e
outros não (2009). Em Bresser Pereira (1997, 2001) o autor defende a ideia da reforma
da administração pública apoiada na proposta de administração pública gerencial, como
uma resposta à grande crise do Estado dos anos 80 e à globalização da economia. Por
sua vez, em “O Modelo Estrutural de Gerência Pública”, Bresser-Pereira (2008) propõe
um modelo estrutural de gerência pública, neutro em termos ideológicos, com
características do New Public Management, mas com a participação de diversos atores
na implementação das políticas públicas, embora o governo continue sendo o ator
central.
Várias são as características que permeiam o modelo também chamado de
reforma gerencial pela proposta de reforma do Estado, a busca por maior autonomia e
responsabilidade dos servidores públicos: mais autônomos com relação a normas rígidas
e supervisão direta, e mais responsáveis perante o núcleo estratégico do Estado e
perante a sociedade. Uma flexibilidade maior do mandato dos servidores públicos, mais
semelhantes aos existentes no mercado de trabalho privado. Remuneração mais flexível,
refletindo seu desempenho, devendo também ser maior para que os ordenados dos
administradores públicos fiquem competitivos com os ordenados do setor privado. A
descentralização, obtida pela transferência da prestação de serviços para agências e
organizações sociais. Neste sentido, a formulação de políticas continua centralizada,
mas a autoridade pode delegar poderes na medida em que pode usar eficazmente
mecanismos de responsabilidade gerencial (BRESSER-PEREIRA, 2008).
O objetivo do modelo proposto por Bresser Pereira (2008) é tornar a
administração mais flexível e os administradores, mais motivados. A maior parte das
ideias teve origem nas práticas gerenciais desenvolvidas durante o século XX pelas
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organizações privadas. O aspecto gerencial enfatiza a ação orientada para o “clientecidadão” sob o aspecto de três mecanismos específicos de responsabilização: a)
administração por objetivos, b) competição administrada visando à excelência; e o
terceiro mecanismo a c) responsabilidade social desempenhada pelas organizações de
defesa de interesses políticos. Na administração por resultados a secretaria supervisora
define os objetivos e os indicadores de desempenho com a participação da agência ou de
seu gerente. Os padrões ou indicadores de desempenho provêm das realizações efetivas
das diferentes agências ou serviços, e não de um contrato de gestão. Na competição
administrada visando à excelência há uma comparação dos padrões ou referenciais
obtidos pelas diferentes organizações públicas que fornecem o mesmo serviço em
diferentes regiões. E a responsabilidade social significa o uso das organizações da
sociedade civil, inclusive conselhos de cidadãos, para manter os serviços públicos e os
funcionários públicos sob o controle.
Portanto, são componentes da Reforma do Estado, pensadas por Bresser Pereira
(1997): a) a delimitação das funções do Estado, reduzindo seu tamanho em termos
principalmente de pessoal através de programas de privatização, terceirização e
publicação (processo que implica na transferência para o setor público não estatal dos
serviços sociais e científicos que hoje o Estado presta; b) a redução do grau de
interferência do Estado ao efetivamente necessário através de programas de
desregulação que aumentem o recurso aos mecanismos de controle via mercado,
transformando o Estado em um promotor da capacidade de competição do país em nível
internacional ao invés de protetor da economia nacional contra a competição
internacional; c) o aumento da governança do Estado, ou seja, da sua capacidade de
tornar efetivas as decisões do governo, através do ajuste fiscal, que devolve autonomia
financeira ao Estado, da reforma administrativa rumo a uma administração pública
gerencial e a separação, dentro do Estado, ao nível das atividades exclusivas de Estado,
entre a formulação de políticas públicas e a sua execução; e, d) o aumento da
governabilidade, ou seja, do poder do governo, graças à existência de instituições
políticas que garantam uma melhor intermediação de interesses e tornem mais legítimos
e democráticos os governos, aperfeiçoando a democracia representativa e abrindo
espaço para o controle social ou democracia direta.
Um governo pode ter governabilidade, na medida em que seus dirigentes contam
com os necessários apoios políticos para governar, e no entanto pode governar mal por
lhe faltar a capacidade da governança. Existe governança em um Estado quando seu
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governo tem as condições financeiras e administrativas para transformar em realidade as
decisões que toma. A capacidade política de governar ou governabilidade deriva da
relação de legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade, enquanto que
governança é a capacidade financeira e administrativa em sentido amplo de uma
organização de implementar suas políticas. Sem governabilidade é impossível
governança, mas esta pode ser muito deficiente em situações satisfatórias de
governabilidade (BRESSER PEREIRA, 1997).

2.1.1.4 Redes

Alguns dos autores associam o termo à formação de redes interorganizacionais
que funcionam tanto com e sem governo, para fornecer serviços públicos (KICKERT,
1997, PETERS e PIERRE, 1998, STOKER, 1998, BEVIR e RHODES, 2001, RHODES
2007 e BEVIR, 2010). Nesta perspectiva de governança pública, o Estado passa a fazer
parte de uma rede de relações formada com diversos atores. Para tal, as funções antes
concentradas no Estado e de sua responsabilidade, são transferidas aos demais atores
participantes da rede. Acredita-se que esta concepção de governança nasce e toma corpo
ainda dentro da vertente do New Public Management no momento em que os atores
sociais se tornam influentes, por meio da participação na administração pública. De
acordo com Peters e Pierre (1998), muitas características importantes do modelo de
governança estão em vigor a anos, e o debate sobre estas formas emergentes ocorreram
quase ao mesmo tempo que a difusão da New Public Management em muitas
democracias ocidentais. Ideia corroborada por Rhodes (1996), que afirma que para
alguns estudiosos, o debate sobre a governança foi desencadeado, em parte, pela
filosofia de gestão avançada pelos peritos deste modelo. Portanto, ao se abordar a
governança numa perspectiva de redes, torna-se mister mencionar o New Public
Management pelo entrelaçamento destas duas abordagens.
De acordo com Kickert (1997), em seu estudo sobre redes, a administração
pública é a gestão de redes complexas, consistindo de muitos atores diferentes do
governo nacional, regional e local. Governança pública é a influência dirigida de
processos sociais em uma rede de políticas públicas de muitos outros atores codirigidos.
As organizações governamentais ainda continuam a ser uma parte das redes nesses
modelos de governança emergentes, mas eles são conceituados como dependente dos
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outros atores na mesma medida que os atores são dependentes do governo (PETERS E
PIERRE ,1998).
Neste novo contexto da governança, numa perspectiva de redes, Bevir e Rhodes
(2001) relatam que o estado age como apenas um de uma série de organizações que se
reúnem em diversas redes para oferecer serviços variados. Muitas vezes, o Estado já não
pode comandar os outros: em vez disso, deve contar com mecanismos de direção mais
limitados. Todas as organizações envolvidas num arranjo em rede dependem um dos
outros para a troca de alguns de seus recursos e para atingir seus objetivos. Muitas vezes
as fronteiras entre diferentes organizações e os seus respectivos papéis, tornam-se
turvas. Desta forma, a governança é caracterizada por organizações dependentes que
formam algumas vezes redes semi-autônomas e autogovernadas.
Stoker (1998) percebe a governança como algo maior que um novo conjunto de
ferramentas gerenciais. Mas algo que envolve um reconhecimento dos limites do
governo. Governança se refere a um conjunto de instituições e atores que são
desenhados a partir mas também além do governo. O autor chama a atenção para o
aumento do envolvimento dos setores privados e voluntários na prestação de serviços e
tomada de decisão estratégica. Obrigações que eram anteriormente de exclusiva
responsabilidade do governo estão sendo compartilhadas. Subcontratação e parcerias
público-privada são agora parte da realidade do serviço público em vários países.
Governança em rede, na visão de Stoker (2006) é um enquadramento específico
de uma tomada de decisão coletiva que é caracterizada por uma tendência para uma
maior variedade de participantes para ser visto como legítimo pelos membros do
processo de decisão no âmbito da considerável incerteza e complexidade. A pressão
para encontrar novas maneiras de colaborar como a interdependência de uma gama de
indivíduos e organizações se intensifica. O autor complementa ainda que a chegada de
governança em rede implica uma maneira diferente de trabalhar para políticos bem
como gestores públicos ou administradores, é estarem abertos para aprender de
diferentes maneiras, e desenhar em recursos de uma variedade de fontes.
A utilização de redes mencionadas acima facilmente leva a uma combinação de
recursos do setor público e do setor privado. Estes recursos podem se misturar em uma
variedade de maneiras, um dos mais comuns é a criação de parcerias mais ou menos
formais entre os atores do governo e atores do setor privado. Estas parcerias permitem
que cada lado possa usar recursos que não estariam à sua disposição isoladamente
(PETERS e PIERRE, 1998).
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Kickert (1997) identifica três aspectos importantes para a governança no setor
público: o contexto, a complexidade e a própria governança. O contexto específico do
setor público envolve necessariamente um alto grau de complexidade. Esta
complexidade implica uma forma diferente de governança, nem central, nem de cima
para baixo. A administração pública não pode ser isolada do contexto social e político,
nem em geral, nem especificamente. O contexto específico do governo, leva ao aspecto
da complexidade. Os participantes de uma rede complexa política incluem diversos
atores, com grandes diferenças entre eles e muitos relacionamentos diferentes entre eles,
que, por definição, significa um alto nível de complexidade. Tal complexidade significa
negociar, empurrar e puxar, dar e receber e implica uma forma diferente de governança.

2.1.1.5 A complexidade da Governança Pública

Foi possível encontrar até aqui diversos autores que possuem em seu discurso
sobre Governança o elemento complexidade. Por um lado, a complexidade dos
problemas públicos advindos das constantes mudanças ocorridas na sociedade cada vez
mais diferenciada economicamente, politicamente e socialmente. Do outro, a
complexidade oriunda dos diferentes atores que participam da Governança. É possível
identificar que a abordagem de rede congrega características advindas das diferentes
perspectivas de Governança: Good Governance, Governança Interativa e Nova Gestão
Pública, configurando assim uma abordagem sistêmica, conforme é possível visualizar
na figura 2.1:

Figura 2.1 – Interação entre as perspectivas teóricas de Governança Pública
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Fonte: Elaborado pela autora

A Governança em rede envolve atores sociais e governamentais sob novas
formas de articulação entre os setores público e privado, aproximando o Estado da
sociedade com o estímulo a novas práticas participativas. Serviços antes centralizados
no estado passam a ser formulados e implementados de forma descentralizada
(característica da Nova Gestão Pública). Por outro lado, o Estado e demais atores estão
ligados por meio de interações (característica da Governança Interativa), que segundo
Rhodes (2007) são interações contínuas entre os membros da rede, causada pela
necessidade de intercâmbio de recursos e negociação de propósitos compartilhados.
Esta interação formada pela articulação das várias instâncias do Estado, empresas e
sociedade civil fomenta a participação social que acaba por promover a transparência
(característica da Good Governance) e visibilidade nas ações da rede, que são discutidas
e acompanhadas. Ao mesmo tempo a sociedade também avançou no exercício do
acompanhamento e controle das políticas públicas exigindo uma prestação de contas
dos gastos públicos.
O crescimento das formas interativas da governança na Europa pode ser
explicado pelas condições favoráveis para a colaboração entre atores público e privado.
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Apesar das diferenças nacionais e regionais, os países da Europa Ocidental são
geralmente caracterizados pela presença de estados fortes, unificados e legítimos que
são capazes de formar e gerenciar redes complexas e parcerias e de impedi-los de serem
capturado por interesses comerciais privados. Ao mesmo tempo, a maioria dos países
europeus têm fortes tradições democráticas e sociedades civis bem organizadas, ONGs e
grupos de cidadãos que são perfeitamente capazes de se envolver em cooperação
institucionalizado com agências governamentais. Em muitos países europeus arranjos
corporativistas têm desempenhado um papel fundamental de abrir caminho entre o
abismo existente entre os estados fortes e as sociedades civis fortes. Isto parece ter
criado um relativo nível de confiança mútua que tem sido propício para o surgimento de
formas interativas de governança que são particularmente bem desenvolvidos em países
com uma herança corporativista (TORFING e SORENSEN, 2014).
No contexto da complexidade do termo, é possível identificar uma diversidade de
características, alguns elementos são apontados por alguns autores como pertencentes a
governança pública e imprescindíveis para o seu reconhecimento. O enfoque pluralista é
apontado por autores (Bevir e Rhodes, 2001; Kissler e Heidemann, 2006; Agranoff,
2006; Secchi, 2009) como elemento da Governança pela presença de uma diversidade
de autores na participação da Administração Pública. Essa participação dos diversos
autores resulta na coprodução do bem-publico (Kissler e Heidemann, 2006; Secchi,
2009, Bovaird, 2007; Dias, 2012) que é outro elemento trazido ao conceito. Apesar da
participação de diferentes atores, alguns identificam o papel do Estado como
coordenador (Kickert, 1997; Peters e Pierre, 1998; Kissler e Heidemann, 2006; Bevir,
2010; Dias, 2012, Raquel, 2012). E nessa coordenação pelo Estado dentro da
Governança Pública são trazidos elementos dos modelos de Administração Pública
anteriores, como a eficiência e eficácia (Dias, 2012). A accountability aparece citada
por alguns autores (Bevir, 2010; Secchi, 2009), bem como a transparência das contas
públicas, como elemento da Governança Pública. E por fim, mas não menos importante,
a presença do planejamento na Administração Pública. Os elementos estão
representados na figura 2.2.
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Figura 2.2 – Elementos constituintes da Governança Pública
Enfoque
pluralista
Presença de
Planejamento

Co-produção do
bem público

Accountability

Estado como
coordenador
Eficiencia e
eficácia

Fonte: Agranoff, 2006; Bevir, 2010; Bevir e Rhodes, 2001; Bovaird, 2007; Dias, 2012;
Kickert, 1997; Kissler e Heidemann,2006; Peters e Pierre, 1998; Raquel, 2012; Secchi,
2009.
Na visão de Kissler e Heidemann (2006) as concepções de governança pública
são pautadas por um enfoque pluralista. Em termos de denominador comum, em suma,
a governança pública agrupa, em novos arranjos de atores (como redes e alianças), três
lógicas distintas: a do Estado (hierarquia), a do mercado (concorrência) e da sociedade
civil (comunicação e confiança). Embora, na prática, a maioria das parcerias entre
agentes seja comandada por “arranjos tripartite”, este arranjo em princípio encontra-se
aberto para os outros participantes. De acordo com Torfing e Sorensen (2014) a teoria
pluralista tende a ver os atores não-governamentais como grupos de pressão
independentes competindo por influência política sobre políticas públicas e que retrata o
governo como um mecanismo que agrega a pluralidade de demandas e as traduz em
resultados políticos legítimos e resultados de políticas eficazes.
O termo governance denota pluralismo, no sentido que diferentes atores têm, ou
deveriam ter, o direito de influenciar a construção das políticas públicas. Essa definição
implicitamente traduz-se numa mudança do papel do Estado (menos hierárquico e
menos monopolista) na solução de problemas públicos. Por este motivo, a governança
pública também é relacionada ao neoliberalismo. A governança também significa um
resgate da política dentro da administração pública, diminuindo a importância de
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critérios técnicos nos processos de decisão e um reforço de mecanismos participativos
de deliberação na esfera pública. Os impulsionadores deste movimento são múltiplos, a
começar pela crescente complexidade da sociedade colocando o governo sob novos
desafios (SECCHI, 2009).
A presença de diferentes atores na governança leva a distintas racionalidades e
interesses que trás a tona as habilidades estratégicas dos atores participantes em se
relacionarem, desta forma, um dos motivos que instiga esta cooperação é a resolução de
problemas complexos pela ação conjunta. Problemas que algumas vezes não seriam
possíveis de resolver pela limitação da amplitude de ação dos atores de forma particular.
Portanto, entende-se, que de forma conjunta os atores se utilizam dos “benefícios”
trazidos por cada um dos atores, como troca de informações, experiências e Know how,
troca de conhecimento substancial e que resulte em uma aprendizagem conjunta para o
grupo e até mesmo uma transferência de conhecimentos necessária aos processos de
inovação na prestação dos serviços públicos.
Dentro do contexto da governança pública, a participação dos diferentes autores
teria como proposição a coprodução do bem público, ou seja, o uso das habilidades e
práticas dos diferentes atores para a prestação do serviço público e consumo dos seus
benefícios. A coprodução pode ser vista, conforme Bovaird (2007) como uma prestação
de serviço regular, com relações de longo prazo entre prestadores de serviços
profissionalizados (em qualquer setor) e os utilizadores dos serviços ou outros membros
da comunidade, onde todas as partes fazem contribuições de recursos substanciais.
Neste contexto complexo e dinâmico de coprodução fica claro que o planejamento do
serviço público e entrega são processos socialmente construídos em que várias partes
interessadas concordam em empenhar recursos em troca de compromissos frente aos
demais atores dos sistemas para negociação de regras e normas apropriadas.
O acordo é um dos pressupostos para uma cooperação entre aliados. A
governança pública deve ser aprovada e aceita tanto pelos novos atores participantes
quanto pelas respectivas organizações. Somente dessa maneira se consegue alcançar o
poder necessário para realizar as atividades e os objetivos das alianças. As alianças
sobrevivem principalmente mediante a confiança mútua entre os parceiros. Uma cultura
de confiança não se cria por si só, ela resulta de longos anos de desenvolvimento de
confiança e de um processo de aprendizagem entre os participantes (KISSLER e
HEIDEMANN, 2006). Corroborando, Bovaird (2007) afirma que a coprodução
significa que os usuários do serviço e profissionais devem desenvolver relações mútuas
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devido aos riscos assumidos por ambas as partes, o utilizador do serviço tem de confiar
no aconselhamento profissional e apoio, mas o profissional tem que estar preparado
para confiar nas decisões e comportamentos dos usuários do serviço e as comunidades
em que eles vivem em vez de ditar as regras e como conduzi-las.
Agranoff (2006) no artigo Inside Collaborative Network: ten lessons for public
managers aponta que a chave para o envolvimento da rede sustentada é o desempenho e
a chave para o desempenho está em adicionar valor público trabalhando em conjunto,
em vez de separadamente. Dentre as gerencias de redes públicas estudadas por Agranoff
(2006), quatro tipos de valor público valor foram consultados, e os gerentes
encontraram benefícios substanciais nestas dimensões. O primeiro benefício é o valor
acrescentado para o gerente ou profissional, como aprender novas formas de colaborar,
habilidades intergovernamentais além de elevar a técnica, tecnologia da informação e
habilidade de comunicações. Em segundo lugar estão os benefícios que resultem para o
próprio órgão governamental em que o profissional está lotado, como o acesso a
informações de outros órgãos, programas e recursos; acesso a informação e tecnologia
de comunicações; treinamento cruzado dos funcionários dos órgãos; e mais importante,
o reforço externo de entrada na base de conhecimento interno. Em terceiro lugar está as
habilidades do processo coletivo que se obtêm a partir de trabalho juntos durante um
longo período de tempo, como desenvolver planejamento interagências e o
desenvolvimento de uma mútua cultura interagências. Em quarto lugar estão os
resultados concretos acumulados, como um plano de ação, a capacidade de construção
de conferência, novas estratégias de interagências, e múltiplas agências políticas e
programas mudanças. Estes tipos de resultados de desempenho de acréscimo de valor
sustentam os esforços dos administradores em redes colaborativas.
Tratando de questões mais práticas, a governança pública disponibiliza
plataformas organizacionais para facilitar o alcance de objetivos públicos tais como o
envolvimento de cidadãos na construção de políticas, fazendo uso de mecanismos de
democracia deliberativa e redes de políticas públicas. Essa experiência organizacional
também vem sendo usada na esfera governamental com o intuito de melhorar a
interação entre atores públicos e privados para a solução de problemas coletivos e a
redução de elos na cadeia de accountability. Os mecanismos de democracia deliberativa
já foram experimentados em diferentes lugares e áreas de políticas públicas. Exemplos
desses mecanismos são o fortalecimento da comunidade na gestão do patrimônio
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público (community empowerment), os planejamentos e orçamentos participativos, os
conselhos deliberativos nas diversas áreas de políticas públicas (SECHI, 2009).
Desta forma, é possível, resgatar Bovaird (2007) que afirma que a coprodução
não envolve apenas o gerenciamento das relações entre um fornecedor e um conjunto de
usuários do serviço. No setor público, um cliente, como um paciente acometido por um
ataque cardíaco, pode coproduzir um aumento de bem-estar com os prestadores de
cuidados de saúde, por exemplo, através de exercícios e regime alimentar para assegurar
a reabilitação e, ao mesmo tempo, coproduzir bem-estar na comunidade, servindo como
"Paciente conhecedor” e fazendo aconselhamentos e incentivando outros doentes a
fazerem alterações semelhantes no estilo de vida. Uma vez que os clientes e ativistas
comunitários se engajam no coplanejamento e na coentrega de serviços ao lado da
equipe profissional, as redes criadas podem se comportar como sistemas complexos
adaptativos, com dinâmicas muito diferentes de serviço daqueles centrados no provedor,
no caso o Estado.
Portanto, coprodução não é não apenas uma forma do governo despejar os
problemas difíceis em usuários e comunidades. Ao contrário, é vista como uma
oportunidade de união de esforços de diferentes conhecimentos em prol de um interesse
comum. É imprescindível reconceitualizar a prestação de serviços, de um único ator
isolado para um processo de construção social em que os atores negociam regras,
normas, e quadros institucionais, em vez de tomar as regras do jogo como dadas. A
coprodução pelos usuários e comunidades representa um importante mecanismo de
integração, que reúne uma grande variedade de partes interessadas no domínio público,
embora seja muitas vezes escondido, com frequência ignorado, e, geralmente,
subestimado o seu potencial para elevar a efetividade das políticas públicas
(BOVAIRD, 2007).
No contexto da coprodução das políticas públicas, Kissler e Heidemann (2006)
afirmam que o Estado antigo de serviço se transforma em um Estado coprodutor do bem
público, mas ainda na condição de responsável último por sua produção. Numa
estrutura de governança pública, o Estado tem papel ativador, que age, sobre os demais
atores, com o propósito de mobilizar seus recursos e ativar as forças da sociedade civil
(ex. por meio do engajamento comunitário). Kickert (1997) ainda vai além
argumentando que o Governo vai sempre ocupar uma posição diferente dos demais
atores numa rede. E afirma que empiricamente se observa que o governo não pode
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dominar e unilateralmente e hierarquicamente ditaras regras, mas ele não é equivalente
e visto completamente na horizontal a todos os outros atores.
O Estado tem papel importante de steer os atores dentro da rede. Conforme
Pierre e Peters (2000, p. 23) a noção do Estado as steering society:

is still central to theories of governance. First, the governance
perspective typically argues that the state are still indeed
capable of steering society, only now its authority is less based
in legal powers and more due to its control over critical
resources and its Gestalt of the collective interest. The second
questiona is towards what objectives states can steer. Much of
the governance literature has been fairly quiet on who defines
the objectives of governance; its main concern has been with the
relationship between the actors involved in governance.
Portanto, fica claro que o Estado não perde a sua importância, mas sim desloca
seu papel para a coordenação e o controle das redes formadas pelos diferentes atores.
Em algumas áreas e em alguns níveis ainda há espaço considerável para a ação
unilateral por parte do Estado e agências governamentais e a maioria dos serviços
públicos e pagamentos de serviços transferidos a terceiros ainda são tratados por
burocracias públicas de grande escala, embora cada vez mais em parceria com empresas
privadas e associações. No entanto, é cada vez mais frequente a ação multilateral por
meio do qual uma infinidade de agentes públicos e / ou privados colaboram a fim de
reunir e trocar os seus recursos e competências frente a complexidade e o dinamismo
das sociedades atuais (TORFING e SORENSEN, 2014).
Portanto, apesar dos modelos diretamente ligados ao NPM argumentarem que o
Estado tem uma forte tendência ao esvaziamento em prol de resultados e desempenhos,
é visível a presença e a importância do Estado dentro do contexto das redes de
governança. Unir distintas forças de diferentes atores e como já comentado neste
capítulo, com lógicas desiguais torna este papel único e com grande peso para este ator
que há anos vem se “reinventando” para ocupar o seu lugar dentro da administração
pública. Segundo Torfing e Sorensen (2014) o crescimento de formas interativas de
governo na forma de redes e parcerias não é mitigar o papel e o impacto do Estado. O
Estado pode ter perdido sua posição privilegiada em público na elaboração de políticas,
mas muitos dos antigos poderes do Estado permanecem no local e novas capacidades
são desenvolvidas como, por exemplo, agências estatais locais assumirem a tarefa de
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metagovernar as redes de governança em vários níveis. Desta forma o poder do Estado
não é reduzido, mas transformado e exercido de maneiras novas e sutis.
De acordo com Peters e Pierre (1998), nas ponderações sobre a governança o
Estado não se torna totalmente impotente; em vez disso, ele perde a capacidade de
controlar diretamente que é substituído pela capacidade de influência. Atores
governamentais são conceituados como em um processo contínuo de barganha com os
membros das redes. O que mudou, no entanto, é que estes atores do governo agora
negociam como relativamente iguais ao invés de com a capacidade de recorrer sempre
ao poder, se a decisão do que é feito não é o que eles desejam.
A criação de um estilo de governar mais participativo não significa então que o
Estado esteja enfraquecido; significa, na realidade, que o Estado e a sociedade estão
juntos no processo de garantir a governança, lançando mão, inclusive, das interações
que permeiam a estrutura para que o primeiro se fortaleça como “ator-coordenador”. A
oscilação na intensidade da atuação estatal não o descaracteriza como ator, pois apenas
reforça a realidade que envolve o seu papel, ou seja, o Estado não está maior ou menor;
está, na verdade, em transformação pela busca da capacidade de promover o
desenvolvimento permeado pelo equilíbrio dinâmico (DIAS, 2012).
Apesar de a governança pública estar alicerçada na criação de um valor público,
que é a prestação de serviço em prol de um bem comum, como já mencionado
anteriormente, ela se utiliza de alguns elementos tanto da burocracia, quanto da Nova
Gestão Pública em seu arcabouço teórico. A ênfase nos processos na burocracia de
modo a alinhar as rotinas e otimizar o uso dos recursos era um elemento imprescindível
tanto quanto a eficácia para a Nova Gestão Pública, com seu foco nos resultados.
A eficiência e a eficácia derivam de relações estáveis caracterizadas pela
confiança, pela participação social e pelas associações voluntárias. Em sua perspectiva,
embora as hierarquias possam fornecer um contexto para a confiança e a estabilidade, o
seu tempo já passou, pois não se ajustam à nova economia global baseada no
conhecimento. Esse novo mundo crescentemente lança problemas capciosos que
requerem uma nova forma de configuração, como a governança em redes (BEVIR,
2010).
Conforme Pierre e Peters (2000) a abordagem da governança possui um maior
foco no processo e no resultado do que os arranjos institucionais formais. Pensar a
governança como processo é importante devido às interações existentes entre as
diferentes estruturas e atores. O processo é dinâmico e sua configuração inclui e sofre
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influência de diversos atores, que podem mudar a todo o momento e por diferentes
setores, sendo caracterizado, desta forma, pela flexibilidade. Pensar no processo é
pensar na complexidade das relações de atores distintos advindos de diferentes
contextos e que precisam negociar para que suas ações produzam um resultado que seja
comum, o bem público. Compreender governança, sua direção, práticas e resultados, é
em grande parte uma questão de observar e interpretar o processo através do qual ele
evolui e qual é a influência relativa dos atores nele envolvidos (PETERS e PIERRE,
1998).
A situação da Governança implica em dependências mútuas dos atores por causa
da divisão dos recursos e a interdependência entre as suas metas. As dependências
mútuas formam a base para as interações. Estratégias e os objetivos subjacentes não são
fixos, são coisas mutáveis e se desenvolvem ao longo do tempo fora das interações e as
estratégias e objetivos de outros atores. A fim de conseguir resultados coletivos, as
metas e ações dos atores são mutuamente ajustadas, por exemplo, pela formação de
coalizões, havendo uma tentativa pelos atores de influenciar a ação coletiva. O conceito
de “jogo” significa que as regras, metas e estratégias dos atores formam a "lógica da
situação". Com base na "racionalidade", os atores ajustam as suas estratégias e
objetivos. Uma diferença significativa entre "racionalidade" individual e coletiva põe
em perigo o jogo que pode levar à estagnação, a situações ameaçadoras de perde-perde,
e á jogos destrutivos (KICKERT, 1997).
Por outro lado, a eficácia também possui papel importante na Governança, já
que o resultado é a implementação dos serviços públicos com o intuito de promover o
bem comum. É necessário conhecer os resultados e impactos para que as políticas
públicas possam ser repensadas e reelaboradas de modo a impactar de forma efetiva a
vida do cidadão. Portanto, segundo Kissler e Heidemann (2006) a reavaliação constante
das metas, dos recursos empregados e dos procedimentos é imprescindível. Dependem
disso a gestão de processos de governança pública e seu desenvolvimento subsequente
e, sobretudo, a legitimação de atuação dos atores em relação a sua própria organização.
No que tange aos resultados ainda, estes devem ser informados e publicados para
que haja transparência no processo. Mais do que uma obrigação, a informação do
resultado deve ser vista como uma maneira de demonstrar que os objetivos propostos
foram cumpridos. A prestação de contas envolve não só as informações impostas por
leis ou regulamentos, mas sim todas as informações de interesse das partes relacionadas.
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Uma transparência na informação gera confiança entre os atores envolvidos e também
com os beneficiados que poderão vir a se tornar parceiros.
Conforme Sinclair (1995) em seu sentido mais simples, a accountability implica
em um relacionamento em que as pessoas são obrigadas a explicar e assumir a
responsabilidade por suas ações. De acordo com Bevir (2000) o termo accountabilty
raramente aparecia na literatura antes do século XX. Responsibility era bastante
utilizado no contexto público como referência ao caráter dos políticos e as relações com
a coisa pública, ou seja, os políticos tinham o dever de responder às demandas, desejos
e necessidades das pessoas. O conceito de accountability levantou-se ao lado do
modernismo, com uma concepção econômica de racionalidade que surge com a teoria
neoclássica e atualmente se espalhou para a teoria da escolha racional. Não é a toa que
autores como Osborne (2010) argumentam que o termo e a “cultura da gestão por
desempenho” é um dos legados do NPM.
Neste contexto, “responsibility as conceived by developmental historicists
becomes less relevant than the accountability of public officials to their political
masters and accountability of politicians to the electorate” (BEVIR, 2010, p. 34). E
conforme Osborne (2010) a governança pública se concentra em sistemas de serviços
públicos, que liga tanto o papel dos políticos e responsabilidade política nestes sistemas
quanto a prestação de contas dos fornecedores de serviço não-governamental para a
prestação de serviços públicos.
Porém, Bevir (2010) adverte que as teorias modernistas sugerem que este tipo de
forma de accountability política é bastante fraca. Enquanto os políticos e governantes
podem não ser reeleitos para os cargos, eles controlam o conhecimento, a agenda e os
recursos de modo a torna-los mais poderosos do que aqueles que os mantém
accountable. Deste modo, os mecanismos para a realização de funcionários públicos
accountables parecem muito mais firmes. As novas teorias de Governança, incluindo a
teoria da escolha racional e teoria de redes apontam preocupações sobre questões a
respeito da performance do setor público. O resultado tem sido a substituição da
accountability processual para a de desempenho.
O surgimento da governança tem sido acompanhado de conceitos de
accountability que enfatizam o desempenho mais que os procedimentos. O foco no
desempenho identifica a legitimidade primariamente com a satisfação dos dirigentes
com os resultados. Uma forma de conceber a accountability de desempenho é em
termos de quase mercados, os cidadãos atuam como consumidores e expressam sua
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satisfação ao comprarem ou selecionarem serviços fornecidos por uma agência em vez
de outra. Contudo, as agências públicas não têm os mecanismos de preço, de níveis de
lucro e de orçamentos que poderiam apontar para o mercado um indicador da satisfação
do consumidor. Desse modo, outra forma de conceber a prestação de contas por
desempenho é em termos de medidas de resultados. Metas, benchmarks e outros
padrões e indicadores fornecem uma base para monitorar e auditar o desempenho das
agências públicas. Outra possibilidade ainda poderia ser incluir trocas horizontais entre
um sistema de atores, cada ator poria em questão o desempenho de outro (BEVIR,
2010).
Pagnussat (2006) aponta que o processo democrático trouxe para a arena das
políticas públicas uma exigência de maior transparência com os negócios públicos e a
prestação de contas. O planejamento e o orçamento coexistem nesse ambiente que exige
a crescente governança com a participação da sociedade. Conceitos como parceria e
participação social vão se tornando evidentes na administração pública bem como uma
necessidade de estabelecer fronteiras jurídicas entre o que é estatal e público e o que é
público e privado torna-se vital para abrigar novas formas de contrato e de relações
administrativas. O Estado que escuta e negocia, demanda ferramentas de planejamento e
de programação, em que diretrizes, objetivos e resultados se vinculam de forma
transparente.
De acordo com Pagnussat (2006) a gênese histórica do planejamento, como ação
concreta na esfera pública, é considerada em termos de algumas ocorrências históricas
que marcaram o século XX, dentre elas destacam-se: a revolução bolchevista de 1917;
os períodos de crise das economias capitalistas, com destaque para a crise de 1929; e o
esforço dos países latino-americanos na superação do subdesenvolvimento. Neste
contexto, o planejamento é realizado com o intuito de que o curso de ação promova a
coordenação dos recursos existentes de forma a fornecer mais a frente um referencial
pelo qual se possam avaliar ações e realizações e tomar as medidas corretivas
necessárias.
O papel do Estado de articulador é complexo, pois envolvem muitos atores, cada
qual com seus interesses diversos e com recursos diferenciados, de modo que grande
parte das chances de sucesso do planejamento dependerá da capacidade do Estado de
articulação dos diversos níveis. Por sua vez, igualmente importante e complexo é a
coordenação geral das ações e iniciativas de planejamento que deve ter o envolvimento
prático dos atores pertencentes à arena em questão.
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O planejamento como a aplicação do conhecimento científico aos assuntos
públicos e preconizam uma forte presença do Estado nesse processo, desempenhando
papel condutivo e/ou mediador. Desta forma, há uma busca e elaboração de
instrumentos necessários ao Estado para dirigir a economia em razão do interesse
público. O planejamento é configurado como uma espécie de “cálculo que preside a
ação para criar o futuro com imaginação, a partir das possibilidades que sejamos
capazes de descobrir”. Os planejadores devem levar em consideração que o jogo social
é um jogo aberto, de contornos nebulosos e, por conseguinte, carregado de incertezas. O
planejamento deve ser presidido, portanto, pela reflexão antes e durante a ação
(PAGNUSSAT, 2006, p. 21).
Esta análise do contexto complexo e dinâmico enfatiza que o planejamento do
serviço público e entrega são processos socialmente construídos em que várias partes
interessadas concordam em empenhar recursos em troca de compromissos frente aos
demais atores dos sistemas para negociação de regras e normas apropriadas. É possível
identificar que algumas partes interessadas têm conflitos de valores e níveis diferentes
de poder, por isso os resultados nem sempre são socialmente desejáveis. Contudo, o
mais importante é a interdependência dos tomada de decisão em tais sistemas,
normalmente, nenhum ator tem o poder de dominar os resultados, ao passo que todos
têm uma influência significativa (BOVAIRD, 2007).
Neste contexto, o conceito de governança pública é utilizado, na presente
pesquisa, como um modelo colaborativo de relação interestatal que contemplam os
atores não estatais na solução de problemas coletivos. Desta forma, denota-se o
processo de estabelecimento de mecanismos horizontais de colaboração para lidar com
problemas complexos (SECCHI, 2009). Neste modelo colaborativo de relação
interestatal, as solução não encontram-se mais centralizadas nas secretarias e sim na
articulação entre elas, o Estado se abre para a participação da sociedade com o objetivo
de resolução dos problemas complexos.

2.2 REDES

Os estudos de rede se popularizaram na segunda metade do século 20. A ideia
era ampliar o escopo em assuntos que transcendessem as explicações individualistas,
essencialistas e atomistas e caminhar em direção a explicações relacionais, contextuais e
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entendimentos sistêmicos. Para tal, Bevir e Rhodes (2001, p.380) infere que “há uma
necessidade urgente de uma teoria mais holística que se mova para além da dicotomia
Administração versus Gestão e que permita uma abordagem mais abrangente e
integrada”.
Bevir e Rhodes (2001) utiliza o termo redes para descrever os vários atores
interdependentes envolvidos na prestação de serviços. As redes são formadas por
organizações e trocam recursos, como informações e expertise, para atingir seus
objetivos, maximizar suas influencias sobre os resultados e para evitar tornarem-se
dependente de outras organizações. Neste sentido, as fragilidades são supridas pelos
demais membros da rede, que contribuem de modo a complementar as competências.
Na concepção de Wachhaus e Harrisburg (2009) as redes representam uma nova
forma de organização da ação coletiva. Elas procedem de uma posição de
interdependência, onde nenhum ator pode conseguir prosseguir com uma estratégia
isolada. As redes facilitam a interação entre os participantes para o intercâmbio de
informações e recursos de modo que, em conjunto, um objetivo comum pode ser
perseguido.
As redes têm sido um modelo utilizado pela flexibilidade, adaptabilidade e
grande capacidade de união de esforços, porém, ela não é um ideal a ser utilizado em
toda e qualquer situação. De acordo com Provan e Lemaire (2012) os estudiosos há
muito compreenderam que uma burocracia, a forma hierarquia clássica, é apropriada
para tarefas estáveis e rotineiras. Por outro lado, os mercados podem ser a solução
quando há uma preocupação em encontrar as condições que levam a um melhor
contratante e contratos mais eficazes. A decisão estratégia mais fundamental que deve
ser feita por gestores governamentais e membros potenciais de uma rede é justamente
identificar em que circunstâncias uma formação em rede é apropriada em oposição às
formas mais tradicionais.
Vários são os pontos de vista que tentam explicar o surgimento das redes, que
conforme Blanco e outros (2011) variam considerando desde uma aliança harmoniosa
entre atores plurais para resolver problemas coletivos a uma espécie de 'Cosa Nostra'
refletindo a concentração de poder por uma elite de poucos atores. Porém algo é certo,
várias partes significam múltiplas alternativas a se sugerir e considerar, mais informação
disponível a ser utilizada por todos e um sistema de decisão que é menos delimitado
pelas fragilidades do pensamento individual. Adicionalmente, as decisões em redes
podem não ser o único produto de um processo mais racional, mas eles podem também
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ocorrer como resultado de uma sinergia que pode desenvolver-se quando vários atores
procuram uma solução comum. A sinergia que significa o compromisso e a interação
dos participantes estimula novas alternativas que de outra forma não teriam sido
consideradas (AGRANOFF e Mc GUIRE, 2001).
A maioria das questões que são tratadas no âmbito de redes é complexa. Projetos
típicos incluem empreendimentos de grande infraestrutura com iniciativas de prestação
de serviços complexos que envolvem mais de um parceiro. Mas Provan e Lemaire
(2012) advertem que não é necessariamente a complexidade do problema abordado que
demandará a formação de uma rede, mas sim como é a rotina e a previsibilidade do
problema e se ele pode ser resolvido suficientemente por uma única organização. Estes
problemas são referidos na literatura como wiked problems. São assim denominados por
envolverem questões políticas com muitos atores em que algumas vezes eles discordam
sobre a natureza do problema e a solução desejada. Além disso, há geralmente
informações controversas em torno desses problemas, tornando-os críticos de serem
interpretados e de encontrar soluções adequadas. Estes tipos de problemas são difíceis
de resolver por quase sempre envolver complicados conflitos entre valores e recursos
escassos. Todos os atores têm uma palavra a dizer no processo de tomada de decisão e
sua inclusão faz a tomada de decisão, no âmbito da rede, imensamente complexo
(KLIJIN, 2010).
Na visão de Provan e Lemaire (2012) a razão pela qual os "maus" problemas
normalmente garantem uma resposta da rede é a necessidade de ser altamente adaptável
(porque o problema e/ou a solução é desconhecido, inconsistente ou que mudam
frequentemente) e porque os recursos, conhecimento e soluções estão espalhados por
muitas diferentes entidades, que necessitam de uma resposta coordenada a partir de uma
multiplicidade de organizações, a fim de atender adequadamente as necessidades do
coletivo. E quando existem estas condições, as redes são geralmente mais efetivas do
que qualquer mercado ou hierarquia.
Portanto, cresce o entendimento de que os atores, de forma isolada, sentem-se
impotentes frente a um problema complexo, e somente um trabalho em conjunto lhes
daria a chance de uma resolução exitosa (AGRANOFF e Mc GUIRE, 2001; BLANCO
e outros, 2011; BORZEL, 1998; KISSLER e HEIDMANN, 2006; SORENSEN e
TORFIN, 2009). Os problemas tratados em redes raramente podem ser resolvidos por
medidas unilaterais rápidas. Os diferentes atores diferem em suas opiniões sobre as
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soluções pretendidas, por isso, o próprio processo de tomada de decisão é uma busca de
soluções que envolvem a coleta de informações necessárias.
Para além das alterações à nível da sociedade e das mudança nos tipos de
instrumentos políticos usados no governo, as decisões tomadas em redes podem
simplesmente serem as melhores decisões. Não melhor no sentido de mais eficaz – não
há nada particularmente eficaz na tomada de decisões em conjunto - mas melhor no
sentido de envolver aqueles diretamente ligados em uma determinada rede, que não são
meramente dirigentes, mas as partes interessadas, fornecedores e até mesmo os
consumidores das redes. Se o problema básico e o desafio da política e da criação de
estratégia, em muitas definições de política é uma orientação conjunta dos cursos de
ação de modo a oferecerem saídas que sejam consistentes com a multiplicidade de
interesses sociais, então, uma decisão política que atende a esse teste é obrigada a ser
vista como a melhor decisão (AGRANOFF e Mc GUIRE, 2001).

2.2.1 Tradições de Redes

Na percepção de Provan e Fish (2007), em geral, tem havido progressos
consideráveis na compreensão sobre o que são as redes, como elas são estruturadas,
como elas funcionam, e até mesmo como elas se desenvolvem. As redes têm sido e
continuam a ser um campo de estudo emergente e em desenvolvimento que se estende
por muitas disciplinas, incluindo, mas não se limitando, a teoria organizacional e de
comportamento, gestão estratégica, estudos de negócios, serviços de saúde,
administração pública, sociologia, comunicação, ciência da computação, física e
psicologia.
Desta forma, o termo rede tem diferentes significados para diferentes disciplinas
e está diretamente relacionado com as etapas de pesquisa de rede em cada área em
termos de maturidade. Conforme Borgatti e outros (2009), a partir do ponto de vista de
um cientista social, a investigação rede nas ciências físicas pode parecer
assustadoramente simplista. E, sem dúvida, a partir de ponto de vista de um cientista
físico, a rede de investigação nas ciências sociais deve parecer estranhamente
particularizada, usando minúsculos conjuntos de dados e tratamento de todos os
contextos tão diferentes. A partir da conjuntura do estudo de redes, Blanco e outros
(2011) afirmam que a investigação cresce de forma idiossincrática de metáfora para o
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método, a teoria e o paradigma. As diferentes tradições coexistem, oferecendo
distintivas interpretações e caso sejam fundidos conceitualmente arriscam perder a
maior parte do ganho epistêmico que a aplicação das correntes teóricas podem fornecer.
Dentre as tradições que permeiam o estudo sobre redes é possível destacar as
Redes políticas (Klijin e Koppenjan, 2012; Klijin, 2008; Blanco e outros, 2011; Berry e
outros, 2004), Economia de redes (Britto, 1999; Lu e Wang, 2007), Redes
interorganizacionais (Klijin e Koppenjan, 2012; Klijin, 2008; Blanco e outros, 2011;
Provan e Fish, 2007), Redes sociais (Berry e outros, 2004; Borgatti e outros, 2009) e as
Redes de governança (Klijin e Koppenjan, 2012; Klijin, 2008; Blanco e outros, 2011;
Berry e outros, 2004).

2.2.1.1 Redes Políticas (Policy networks)

Na visão de Klijin (2008) este tipo de pesquisa é alicerçado em uma tradição em
ciência política que incide sobre os atores que participam da tomada de decisão em
redes políticas e aqueles que têm poder e acesso a tomada de uma decisão. Baseando-se
em diferentes tradições, como a "comunidade política", "triângulos de ferro" e
abordagens de "redes temáticas" desenvolvidas nos EUA e no Reino Unido a partir da
década de 1960, as Redes Políticas reagem contra a ideia de um Estado monolítico que
controla o processo de elaboração de políticas de maneira isolada. Ao contrário, esta
vertente alega que a elaboração de políticas tem lugar no domínio específico do
subsistema político, com um número variável de atores que lidam com questões
políticas específicas (BLANCO e outros, 2011).
Na percepção de Borzel (1998) os autores ligados a este estudo compartilham
um entendimento comum, uma definição mínima ou menor denominador comum do
significado de rede política. Pode ser definida como um conjunto de relações não
hierárquicas relativamente estáveis e interdependente, ligando uma variedade de atores
que compartilham interesses comum no que diz respeito a uma política e que trocam
recursos para prosseguir estes interesses partilhados reconhecendo que a cooperação é a
melhor maneira de atingir objetivos comuns.
Para a vertente de Redes Políticas o processo de formação de rede, conforme
Blanco e outros (2011), dependerá de um conjunto de fatores, incluindo: a percepção
dos atores que determinados objetivos podem ser mais facilmente alcançados através da
53

troca ao invés de agir sozinho; a semelhança das preferências dos atores; e na medida
em que o contexto institucional favorece tais relações. São caracterizadas pelo número
limitado de participantes, a interação frequente e de maneira contínua, valor de
consenso, a dependência de recursos, jogos de poder de soma positiva e regulação dos
membros. Esta definição salienta a interdependência entre os atores e assume um grau
de instrumentalidade em seu comportamento, porque nenhum ator tem um monopólio
de recursos, desta forma, os atores entram em relacionamentos mutuamente benéficos a
fim de alcançar seus objetivos. Os padrões de interação entre atores tendem a ser
informais. Apesar de sua informalidade, os nós entre os atores podem ser forte e de
longa duração, em particular na literatura de comunidades políticas.
Contrastantes padrões de distribuição de poder e tipos de interação dentro de
subsistemas de política estão ligados aos teóricos da Rede política tanto para a estrutura
institucional formal nacional e as práticas e procedimentos informais que caracterizam
os diferentes contextos nacionais. Ao mesmo tempo, a literatura sublinha que, dentro do
mesmo país, as redes podem diferir significativamente de setor para setor. Como
consequência, fatores específicos do domínio, como a visibilidade ou a relevância das
questões de política, as expectativas que elas suscitam entre os diferentes grupos ou a
rastreabilidade dos efeitos da política, podem ter uma influência significativa na
configuração e dinâmica da rede (BLANCO e outros, 2011).
Muitos autores usam redes de políticas como um conceito analítico ou modelo
(especialmente no campo da análise de políticas) para conotar as relações estruturais,
interdependências e da dinâmica entre os atores na política e formulação de políticas.
Deste ponto de vista, as redes não são algo novo, mas um longo recurso de elaboração
de políticas. As redes são muitas vezes representadas como uma metáfora para
descrever como as políticas são realmente feitas, conforme afirma Borzel (1998), como
um conceito genérico que se aplica a todos os tipos de relações entre atores públicos e
privados.
Algumas características estão presentes nesta formatação de rede, conforme Frey
(2000) são consideradas tipos antagônicos ao tipo institucional da hierarquia, são menos
formais e delineadas, são regulares, para que se possa estabelecer opiniões e valores
comuns, são uma estrutura horizontal de competência, em que cada ator possui algum
conhecimento específico que auxiliará no arranjo e uma densidade comunicativa
bastante grande.
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Na percepção de Blanco e outros (2011) o conceito de Rede política, também
chamada como escola intermediação de interesses, tem sido amplamente aplicada ao
estudo da formulação de políticas setoriais em vários países. Elas tendem a se
concentrar em domínios políticos tradicionais, a nível nacional, como agrícola,
industrial ou política econômica, que tendem a corresponder aos limites departamentais
de governos nacionais. Representando redes como subsistemas de política ligada a
políticas específicas.
De acordo com Klijin (2008) e Blanco e outros (2011) alguns autores da vertente
de Redes políticas possuem uma visão pessimista em relação a esta abordagem. Klijin
(2008) assinala que alguns consideram as redes com diferenças de poder, a
possibilidade de certos atores terem acesso negado e que os problemas e agendas
tendem a incluir determinadas definições ou assuntos e excluir outros. Blanco e outros
(2011) apontam outros aspectos sobre as consequências negativas de redes em relação à
estabilidade, privilégio e continuidade. A análise sublinha como as redes limitam a
participação no processo político; decidem quais questões serão incluídos e excluídos da
agenda política e moldam o comportamento dos atores através das regras do jogo;
privilegiando certos interesses. Como tal, as redes têm sido caracterizadas como
restritivas, fechadas, elitistas, orientadas aos interesses privados, propenso à corrupção,
ilícitas e antidemocráticas.

2.2.1.2 Economia de redes (Network economics)

Esta tradição de redes surgiu no âmbito da ciência econômica e se diferencia,
significativamente, da tradicional perspectiva econômica. Lu e Wang (2007) se referem
a economia de redes como um termo que descreve as relações globais entre os sujeitos
econômicos caracterizados pela conectividade. Desta forma, os autores a denominam
como um sistema econômico que enfatiza a conectividade maciça entre entidades
empresariais e percebe os fluxos de informação, de capital e materiais com a assistência
do comércio eletrônico e serviços de intermediação.
A economia de redes é entendida, conforme Britto (1999), como um modelo
genérico de organização das atividades econômicas. O desenvolvimento de uma
economia de redes passou a refletir, segundo o autor, uma sofisticação crescente dos
sistemas de comunicação que conectam diferentes agentes econômicos, mudanças
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expressivas na logística de organização das atividades econômicas e um aumento nas
interações social entre os agentes. Deste modo, conforme nas demais áreas do
conhecimento, as redes assumem um caráter flexível adaptando-se as questões
discutidas em cada contexto.
O desenvolvimento da economia de rede tem causado mudanças para as
corporações em vários aspectos, conecta unidades de negócios através das tecnologias
da internet para agilizar vários fluxos de transações, tais como mercadorias,
informações, capital e controle administrativo. Assim, a cadeia de abastecimento linear
tradicional é alterada para uma rede de cadeia de fornecimento em que a colaboração
entre os fabricantes e os seus parceiros da cadeia de abastecimento é melhorada (LU e
WANG, 2007).
Nos últimos anos, a tecnologia de agente tem proporcionado uma nova
abordagem do sistema para o gerenciamento de cadeias de fornecimento nos níveis
tático e operacional. Os agentes são orientados para objetivos que operam de forma
assíncrona para se comunicar e coordenar com outros agentes, conforme necessário. A
tecnologia de agente vê uma cadeia de suprimentos como composta de um conjunto de
agentes inteligentes, sendo cada um deles responsável por uma ou mais atividades e de
interagir com outros agentes relacionados em planejamento e execução de suas
responsabilidades em ambientes dinâmicos complexos. Por outro lado, um sistema
multiagente é uma rede de baixo acoplamento de agentes de software que interagem
para resolver os problemas que estão além das capacidades ou conhecimentos
individuais. Os sistemas multiagentes podem melhorar o desempenho global do sistema,
tais como a eficiência computacional, confiabilidade, extensibilidade, capacidade de
resposta, a reutilização, facilidade de manutenção e flexibilidade (LU e WANG, 2007).
Desta forma, os elementos básicos da economia de rede baseado na internet
incluem os processos de globalização, a implementação extensa da tecnologia da
informação e a criação de empresas virtuais. A meta da economia de rede é aumentar a
compreensão no que tange aos padrões de fluxo em uma sociedade diferenciada, em que
novas formas de mobilidade, acessibilidade e complexidade causadas pela interação dos
laços numa perspectiva dinâmica são inevitáveis a fim de compreender redes (LU e
WANG, 2007).
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2.2.1.3 Redes interorganizacionais ou Redes de prestação de serviços e implementação
de políticas

Na concepção de Klijin (2008) a linha adota uma perspectiva interorganizacional
e vislumbra as redes como veículos para a prestação de serviços e implementação. Ele
tem uma longa tradição na ciência organizacional. O foco desta tradição de pesquisa é a
coordenação e criação de produtos concretos e resultados e por consequência a melhora
da prestação de serviços.
Uma rede é vista como um grupo de três ou mais organizações ligadas de
maneira a facilitar a realização de um objetivo comum. Toda uma rede consiste em
várias organizações ligadas por laços multilaterais. O exame e a análise de uma rede
interorganizacional incluem organizações (nós) e suas relações (laços), a ausência de
relações, e as implicações de ambos para alcançar resultados. No entanto,
diferentemente da pesquisa de rede tradicional, o foco aqui é sobre as estruturas e
processos de toda a rede, em vez de sobre as organizações que compõem a rede
(PROVAN e FISH, 2007).
As reses interorganizacionais são formalmente estabelecidas e regidas e com
objetivo dirigido ao invés de ocorrer por acaso. As relações entre os membros da rede
são principalmente não-hierárquica e os participantes têm, muitas vezes, substancial
autonomia operacional. Os atores podem ser ligados por muitos tipos de conexões e
fluxos, tais como informações, materiais, recursos financeiros, serviços e suporte social.
As ligações podem ser informais e baseadas na confiança ou mais formalizadas, como
através de um contrato. Em geral, as redes interorganizational podem ser caracterizadas
pela evolução de uma rica variedade de relações ou laços. Portanto, relacionamentos
passados moldam as relações futuras entre organizações e a forma como a rede funciona
como um todo. Essas relações não são, no entanto, necessariamente estáveis ao longo
do tempo, pesquisas constataram que colaborações são muitas vezes transversais
(PROVAN e FISH, 2007).
A ênfase desta área, na visão de Klijin (2008), tende a estar em setores
específicos, como cuidados de saúde e serviços sociais e são encontrados exemplos de
cooperação intermunicipal e intergovernamental em vários países. Um foco substancial
é colocado no papel dos contratos e relações interorganizacionais na gestão e nos
serviços complexos e de como tais serviços são mantidos. A literatura também analisa a
forma como os consumidores estão ligados a prestação de serviços e a avaliação da
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prestação de serviços. As redes também são geralmente consideradas como formas de
organização em si mesmas, em vez de um conjunto de baixo acoplamento das relações
entre os atores e há maior ênfase sobre os aspectos organizacionais e de procedimentos
para estruturar a coordenação de estratégias e escolhas dos atores.
Embora as redes interorganizacionais sejam um fenômeno comumente entendido
da vida organizacional, afirmam Provan e Fish (2007), nem sempre é claro o que os
estudiosos dos estudos de redes interororganizacionais estão falando quando eles usam
o termo. Como outras redes podem ter uma composição com diversas organizações,
muitas vezes as redes interorganizacionais são confundidas com outros tipos de redes,
como é o caso das Redes de governanças, deturpando ainda mais as tradições.

2.2.1.4 Redes Sociais (Social network)

A vertente de Redes sociais tem origem no campo da sociologia. De acordo com
Berry e outros (2004) esta tradição não nega que os indivíduos possam ser eficazes, os
sociólogos tendem a enfatizar o quão a socialização e o contexto social fornecem
normas, ideias e estruturas que tanto facilitam como restringem a gama de
comportamentos que os indivíduos apresentam, ao mesmo tempo, moldando as
maneiras que os comportamentos são recebidos pelo ambiente.
Uma das ideias mais potentes na área da ciência social é a noção de que os
indivíduos são incorporados a teias espessas de relações sociais e interações. A teoria
das redes sociais fornece uma resposta a uma questão que tem preocupado a filosofia
social desde o tempo de Platão, o problema da ordem social: como indivíduos
autônomos podem se combinar para criar vínculos duradouros e sociedades que
funcionem (BORGATTI e outros, 2009). A teoria sobre redes sociais, segundo Provan e
Lemaire (2012), se concentra nas relações entre os indivíduos.
De acordo com Borgatti e outros (2009), como no estudo de isômeros em
química, um axioma fundamental da análise de redes sociais é o conceito de que a
estrutura importa. Por exemplo, as equipes com membros com a mesma composição de
habilidades podem ter uma performance diferenciada, dependendo dos padrões de
relações entre os membros. Do mesmo modo, no nível do nó individual, os resultados
de um nó e características futuras dependerão em parte da sua posição na estrutura de
rede.

Enquanto a investigação social explicou os resultados de um indivíduo ou
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características como uma função de outras características do mesmo indivíduo (por
exemplo, a renda como função da educação e sexo), os pesquisadores de rede social
associam às explicações ao ambiente social do indivíduo, seja através de processos de
influência (por exemplo, os indivíduos adotam seus amigos baseado em escolhas
profissionais) ou processos de alavancagem (por exemplo, um indivíduo pode obter
certas coisas devido às ligações existentes com pessoas influentes).
Apesar de existirem muitos estudos de rede antecedentes, uma vertente que vem
ganhando grande espaço na pesquisa de rede nas ciências sociais tem sido as
consequências de redes. O axioma fundamental, talvez o maior, na pesquisa de rede
social é que a posição de um nó em uma rede determina, em parte, as oportunidades e
limitações que se depara e, desta maneira desempenha um papel importante nos
resultados do nó. Esta é a rede de pensamento por trás do conceito de capital social, que
postula que a taxa de retorno sobre o investimento de um ator em seu capital humano
(isto é, os seus conhecimentos, competências e habilidades) é determinada pelo capital
de sua vida social (BORGATTI e outros, 2009).
De acordo com Provan e Lemaire (2012) o conceito fundamental subjacente ao
conceito de redes sociais é conhecido como capital social. Ao contrário da economia de
capital (com base em recursos) ou capital humano (com base no conhecimento e
formação), que são atributos do ator / individual, o capital social é baseado em atributos
do relacionamento entre os indivíduos. Uma pessoa que tem alto capital social é alguém
que tem um rico conjunto de conexões sociais que fornecem acesso à informação,
recursos, suporte e assim por diante. Conforme Poocharoen e Ting (2013) o capital
social pode ser definido como uma estrutura duradoura das relações que permite a
transmissão de informações e conhecimento. A construção de capital social de uma
sociedade pode ser considerada uma forma de recurso que auxilia o alcance dos
resultados sociais. Para as redes, a construção do capital social contribui
especificamente para a ação coletiva de promoção da reciprocidade.
Nas ciências sociais os pesquisadores tendem a enfatizar a variação na estrutura
entre diferentes grupos ou contextos, o uso dessas variações para explicar as diferenças
nos resultados (BORGATTI e outros, 2009). Foi demonstrado que alguns fatores
influenciam a estrutura de rede, que são variáveis como a proximidade física e temporal
entre os atores; outras estruturas e rotinas, tais como fluxos de trabalho organizacional e
hierarquias; similaridade com o ator, ou homofilia (BERRY e outros, 2004).
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2.2.1.5

Redes de Governança (Governance network)

A vertente de Redes de governança corresponde à tradição da administração
pública e sublinha a complexidade da decisão tomando como solução o envolvimento
dos atores para a obtenção de resultados de políticas. Klijin e Skelcher (2007) utilizam o
termo rede de governança para descrever a formulação de políticas públicas e
implementação através de uma teia de relações entre governo, empresas e atores
sociedade civil. O conceito chama a atenção para a interação de atores distintos, mas
interdependentes, que coordenam as suas ações por intermédio das interdependências de
recursos e interesses. Atores, que conforme Blanco e outros (2011), demonstram
interesse na realização de uma determinada política e que dispõe de recursos (material e
imaterial) necessários para a formulação, decisão ou implementação da política,
formando ligações para trocar esses recursos. Tais redes voltam-se para problemas
políticos complexos em um território específico, normalmente um bairro, uma
localidade ou uma região. A Rede de governança tende a concentrar-se em arranjos de
rede com um espaço ou uma base territorial.
Borzel (1998) também emprega o termo “teias” para definir as relações estáveis
e permanentes que mobilizam os atores e recursos dispersos para que a ação coletiva
possa ser orquestrada no sentido de solucionar um problema público comum. As
mudanças, no contexto das políticas públicas, têm favorecido o surgimento de redes
como uma nova forma de governança, diferentemente das duas formas convencionais de
governança (hierarquia e mercado), que permite aos governos mobilizar recursos
políticos em situações em que esses recursos são amplamente dispersos entre atores
públicos e privados.
A concepção de redes como um modo de governança que pode ser concebido e
promovido para maximizar a eficiência. A partir dessa perspectiva, as redes são o
resultado de incentivos institucionais especialmente concebidos para promover a
atividade colaborativa. Quando o financiamento de um programa está condicionado à
existência de uma parceria (como em áreas de intervenção, como a regeneração urbana,
prevenção da criminalidade, gestão ambiental ou assistência à infância) as redes de
governança geralmente adotam uma forma institucional formal e maleável (BLANCO e
outros, 2011).
Devido a união dos atores de diferentes áreas tendo em vista a partilha de
diversos recursos e perspectivas, segundo Blanco e outros (2011) a ênfase passa a ser
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sobre o papel da "abrir caminho do capital social" como um recurso para a inovação e
flexibilidade. As redes de governança também podem criar capital social como novos
canais de cooperação sobre o desenvolvimento de objetivos comuns. Por isto esta
vertente concebe as redes como inovadoras, inclusivas e com acordos institucionais
eficientes.
Sorensen e Torfin (2009) e Torfin e Sorensen (2014) advertem que as Redes de
governança também podem transportar diferentes rótulos. As redes de governança são
referidas como arranjos informais de governança, parcerias, o governo joined-up,
mecanismos de cogovernança, alianças estratégicas, fóruns deliberativos ou forçastarefa política. De acordo com os autores, o teste decisivo que permite verificar se os
diferentes rótulos escondem uma rede de governança é verificar se é possível identificar
uma rede de atores interdependentes ainda autônomos operacionalmente e envolvidos
em processos institucionalizados de governança pública com base em interações,
negociação e tomada de decisão conjunta a fim de contribuir para uma produção de
finalidade pública no amplo senso de valores públicos.
A ordem das palavras 'governança' e 'rede' é importante aqui. O uso - rede de
governança - sublinha que as relações de rede consideradas são especificamente aquelas
preocupadas com a governança, que é a articulação, a resolução e a realização de
valores públicos na sociedade. Redes de governança são frequentemente associadas com
novas formas organizacionais híbridas, que desempenham um papel importante na
criação e aplicação de políticas públicas para os cidadãos e as comunidades (KLIJIN e
SKELCHER, 2007).
A literatura sobre Redes de Governança apresenta as redes como um paradigma
emergente enquadrado dentro de um conjunto mais amplo de mudanças na economia e
na sociedade que têm sido variadamente intitulada como pós-modernidade, o pósindustrialismo ou pós-fordismo. Isso implica que as transformações sócioeconômicas
abriram o caminho para uma "crise" no governo burocrático tradicional e o surgimento
de novas formas de regulação do conflito social. Neste sentido, é representada como
parte de uma sequência histórica, em que as formas de rede de governança vêm a
substituir, ou pelo menos desafiam, tanto as formas hierárquicas de governança
associadas a estados de bem-estar social e as formas de mercado neoliberais como a
nova gestão pública (BLANCO e outros, 2011).
Muitas formas reais de governança interativa vão deixar de atender todos os
critérios especificados na definição de redes de governança. Contudo, eles ainda podem
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realizar muitas das características definidoras de redes e, portanto, fazem parte da
grande família de redes. Exatamente onde traçar a linha entre o que constitui uma rede
de governança e o que não é, é uma questão de julgamento discricionário em relação a
um caso particular empírico. Mas deve-se ter em mente que a pesquisa de governança
de rede não está preocupada com a classificação, mas sim com os objetivos para
fornecer uma nova perspectiva sobre como a sociedade é governada (SORENSEN e
TORFING, 2007).

2.2.1.6 As aproximações e distanciamentos das tradições de Rede

Nas diferentes vertentes no estudo de redes é possível verificar que existem
algumas semelhanças entre as perspectivas, que vêm se aproximando ao longo do tempo
pela utilização de alguns elementos comuns. De acordo com Klijin e Kopperjan (2012)
enquanto no passado poderia se ver apenas algumas citações cruzadas entre as tradições,
que formavam colunas separadas (disciplinares), tanto a variedade de métodos de
pesquisa quanto o uso de conceitos derivados das diferentes tradições têm aumentado.
Desta forma, segundo Klijin (2008), não é surpreendente, portanto, que um leitor
perspicaz possa notar aumento dos níveis de sobreposição e os intercâmbios entre essas
tradições.
Conforme a figura 2.3, vários elementos estão presentes nas quatro vertentes de
rede trabalhadas neste capítulo, as Redes políticas, as Redes interorganizacionais, as
Redes sociais e as Redes de governança, constituindo um corpo de conceitos comuns.
São eles a participação de diversos atores, a interdependência dos atores, o processo
interativo e a flexibilidade.
Figura 2.3 – Convergência dos elementos das vertentes de rede

Redes políticas
Redes econômicas
Redes sociais
Redes
interorganizacionais
Redes de governança

Participação de diversos atores
Interdependência dos atores
Processo interativo
Flexibilidade

Fonte: Blanco e outros 2011; Klijn e Koppenjan 2012; Klijin 2008.
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Os modelos começam a convergir com a diversificação da participação dos
atores nas redes. É imperativo em redes o engajamento de atores que permeiam por
várias esferas, públicas e privadas, vindas do próprio Estado, empresas, organizações
sociais e sociedade civil. Todavia, não necessariamente há uma participação dos
diferentes atores nas redes. As redes políticas e sociais são vertentes que, normalmente,
contam com a participação da sociedade civil, já as redes interorganizacionais e de
governança tendem a ter uma participação predominante de organizações. Porém,
mesmo havendo uma limitação, por tempo, distância ou mesmo vontade de
participação, é imprescindível que haja uma abertura para o pluralismo para que o
arranjo se configure como rede.
A mobilização dos atores nos arranjos se dá por diversos motivos, mas
principalmente porque cada um deles, de alguma forma, tem algo a oferecer à rede, seja
know how, algum conhecimento do assunto ou o fato de ser beneficiado pela prestação
do serviço. Classicamente este encontro de diferentes acontece pela vontade da solução
de um problema público, em que cada um contribui de modo com que os atores passem
a se tornar interdependentes. Nessa interdependência o papel desempenhado por um dos
atores passa a ser complementar ao realizado pelos demais e mutuamente dependente a
fim de completar o trabalho proposto pela rede.
Deste modo, é possível afirmar que a rede opera num processo interativo em que
os atores trocam informações, se auxiliam e dependem um dos outros para alcançar o
êxito, ao passo que, como já dito neste capítulo, cada um dos atores individualmente
não dariam conta de resolver os problemas existentes. Este processo de interação
possibilita a aprendizagem e a geração de inovação e por consequência uma melhora
qualitativa na prestação de serviço público. De acordo com Poocharoen e Ting (2013), a
aprendizagem é um elemento crucial em uma rede colaborativa especialmente quando
ela está configurada para lidar com um problema complexo, caracterizado por sistemas
e dinâmica imprevisíveis, uma falta de conhecimento sobre os efeitos das intervenções,
bem como conflitos sociais sobre adequação das intervenções.
Outra característica presente nas vertentes de rede é a flexibilidade, percebe-se
que suas formas são flexíveis e adaptáveis. De acordo com Provan e Kenis (2008) as
redes podem reduzir ou até mesmo quebrar seus relacionamentos atuais e desenvolver
laços com os outros, de acordo com as necessidades e tarefas a serem modificadas. Esta
flexibilidade permite que as organizações em rede respondam rapidamente à
concorrência e outras ameaças ambientais, bem como às oportunidades. Portanto, a
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flexibilidade torna-se importante para garantir respostas rápidas de maneira a atender às
necessidades e demandas das partes interessadas.
Conforme Klijin e Kopperjan (2012) as tradições usam a palavra rede
extensivamente e se concentram em mecanismos de coordenação horizontal entre os
atores. Eles compartilham um interesse comum nas relações entre atores e assumem que
os resultados e o desempenho são interações entre uma variedade de atores, em vez de
ações e políticas de único ator. Nesse sentido, todas as tradições tendem a ampliar o
âmbito da análise ao contexto em que os programas de política surgem e são
sustentadas.
Por outro lado, embora as tradições estejam intimamente ligadas, cada um delas
fornece distintas informações relativas a diferentes aspectos de redes (KLIJIN, 2008).
Estas diferenças não as tornam distantes umas das outras, porém fazem com que as
redes tenham diferentes trajetórias no âmbito da Administração Pública. A partir do
quadro abaixo é possível identificar a origens de cada uma das vertentes bem como o
foco de atuação e atributos associados dos diferentes estilos de redes.

Quadro 2.1 – Características das diferentes formas de expressão de redes

Origem

Foco

Atributos
associados

Redes
Políticas
Ciência
Política
Tomada de
decisão e
relações com
as questões de
configuração
da agenda de
políticas
públicas
Densidade,
coesão, e
intermediação

Economia
de Redes
Ciência
econômica
Aumentar a
compreensão
no que tange
aos padrões
de fluxo em
uma
sociedade
Tecnologia
da
informação

Redes
Interorganizacionais
Ciência da
Administração

Redes Sociais
Sociologia

Redes de
Governança
Administração
Pública

Efetiva entrega da
prestação de serviços

Resultados de
um nó e
características,
que futuras
influenciarão a
sua posição na
estrutura de
rede

Resolução de
problemas
públicos, ligação
entre as redes e
instituições
tradicionais

Estrutura e processos
da rede

Relações entre
os indivíduos
(capital social)

Inclusão de atores
e inovação na
prestação de
serviço e

Fonte: Elaborado pela autora (2018).
Desta forma, as tradições de redes possuem diferentes origens, focos e atributos
associados. As Redes Políticas tem origem na Ciência Política e conforme Klijin (2008)
centram-se na relação entre o Estado e os grupos de interesse tendo como foco a tomada
de decisão e as configurações da agenda de políticas públicas. As Redes econômicas
oriunda da ciência econômica e possui como foco aumentar a compreensão no que
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tange aos padrões de fluxo em uma sociedade. As Redes inteorganizacionais tem
origem na Ciência da Administração e são centradas na entrega da prestação de serviço.
Advindas da sociologia as Redes sociais tem seu foco nos indivíduos e estrutura,
segundo Berry e outros (2004) as relações recíprocas entre estrutura e comportamento e
a natureza dinâmica da rede em si é bastante explorado. E por fim, as Redes de
Governança que conforme Klijin e Kopperjan (2012) podem ser dispostas na
administração pública e se concentram em resolver os problemas de política pública por
meio de redes. Os autores salientam a complexidade da tomada de decisão envolvida na
obtenção de resultados de políticas. Mais do que nas outras tradições de pesquisa, os
pesquisadores que aderem a esta tradição têm assumido que processos de redes de
governança são uma consequência e estão co-evoluindo com o desenvolvimento da
sociedade em rede pós-moderna. Em uma visão mais ampla, cada uma dessas tradições
foi desenvolvida separadamente, mas serviram para fornecer informações valiosas sobre
os estudos de redes.
Na percepção de Berry e outros (2004) cada um dos diferentes tipos de
contribuiu com insights importantes e quadros férteis para as disciplinas na qual estão
fundadas. Todavia, tem havido relativamente poucos cruzamentos férteis entre as
tradições de pesquisa, e é frequentemente claro que alguns autores em cada fluxo de
pesquisas têm intencionalmente ignorado ou simplesmente não têm consciência da
investigação complementar entre elas. Na opinião dos autores, essa falta de diálogo
interdisciplinar contribui para a confusão que permeia o assunto redes, mas é claro, que
esta crítica não se aplica a todos os estudiosos em desenvolvimento de pesquisa de rede,
pois os propósitos da pesquisa de rede diferem bastante de modo que os métodos e
considerações de diferentes áreas não conseguem ser incorporados em cada estudo. Mas
torna-se fundamental a compreensão e a comunicação em todos os campos de estudo.

2.2.2 Para além da Administração Pública Tradicional e a Nova Gestão Pública: a
procura de um valor público
Ao perpassar o caminho pelo qual passou a Administração Pública é possível
identificar os diferentes legados deixados por cada um dos modelos. A preocupação
com a impessoalidade nas relações e regras e normas rígidas da Burocracia e a visão de
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mercado e a mercantilização das relações da nova gestão pública convivem hoje com
um novo paradigma, com novas conexões entre atores que envolvem uma interação e
troca de recursos estabelecidos por uma rede. Ao longo do tempo problemas complexos
foram surgindo e exigindo uma ampliação da participação e inclusão de diferentes
atores de fora do tradicional “triângulo de ferro”.
Em consonância com as redes está o valor público ou entendido aqui como bem
comum. Não há um significado único para valor público, pois ele dependerá do
contexto abordado e de cada situação. Conforme Stoker (2006) o julgamento do que é
valor público é construído coletivamente por deliberação envolvendo os atores. Muito
mais do que um somatório de preferências individuais dos usuários ou produtores dos
serviços públicos, é a partir da interação entre os atores, reflexão sobre as opções de
intervenção e ações escolhidas que se constituirá o valor público. Neste sentido, as redes
envolvem uma gama de elementos que influenciarão na concepção do valor público.
É possível encontrar diversos elementos associados às redes e que estão
diretamente interligados à sua essência e características. Wachhaus e Harrisburg (2009)
fizeram um levantamento bibliográfico para identificar os atributos de rede comumente
usados na literatura e a fim de desenvolver uma definição mínima com base nesses
atributos comuns. A análise revelou uma rica, embora altamente fragmentada, literatura
com 57 atributos, sendo que nenhum deles ocorreu em mais da metade da literatura
pesquisada, o que reforça o argumento de que esses elementos influenciam e são
influenciados diretamente pelas peculiaridades da própria rede. Diante a este fato, fica
claro que a identificação de atributos com um determinado termo não é definitiva.
Segundo Wachhaus e Harrisburg (2009) se fosse definitiva os estudos sobre os atributos
não seria necessário, uma vez que haveria um conjunto universal de atributos
estabelecidos e associados à rede. Em vez disso, a associação entre o termo e seu
significado é arbitrária e estabelecida por convenção. Os autores chegam a afirmar que
“The lack of agreement on even a single attribute in the literature calls into question the
validity of any attempt at a minimal definition” (p. 70). Nenhum atributo ou conjunto de
atributos domina a literatura pesquisada por Wachhaus e Harrisburg (2009). Apenas o
atributo "complexo" chega perto de ser usado em metade dos artigos.
No que tange a perspectiva estrutural, a governança (Provan e Kenis, 2008;
Provan e Fish, 2007; Wachhaus e Harrisburg, 2009) da rede se torna imprescindível de
modo a coordenar as ações e alinhar os objetivos pessoais, institucionais e os da rede
dentro das rotinas estabelecidas em grupo. A partir do engajamento de cada membro e a
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reciprocidade, a colaboração (Wachhaus e Harrisburg, 2009) se torna elemento
característico devido a complexidade e necessidade de melhor entendimento de um
problema que transcende o conhecimento e know-how dos atores isoladamente. A
complexidade leva a uma interdependência (Klijin e Koppenjan, 2012; Wachhaus e
Harrisburg, 2009) que emerge devido à necessidade dos diferentes recursos fornecidos
pelos diversos atores. As organizações estão envolvidas em rede por diversos motivos,
contudo, o resultado (Provan e Milward, 2001; Provan e Fish, 2007) da articulação em
rede, seja para a sociedade, para as organizações e para a própria rede, ocasionam um
incentivo para que as instituições considerem este tipo de articulação ao invés da
realização do serviço por conta própria.
No concerne a perspectiva de análise, é possível identificar que a trajetória
(Torfing e Sorensen, 2014) da rede importa e será definida pelos círculos virtuosos e
viciosos que a rede percorrerá. As causalidades cumulativas fornecerão condições
favoráveis e desfavoráveis para interação colaborativa através de redes. As interações
(Klijin e Koppenjan, 2012; Wachhaus e Harrisburg, 2009) estabelecidas pelos atores,
bem como o compartilhamento de valores (Klijin, 2010) que se tornarão cruciais para o
processo de aprendizagem (Provan e Fish, 2007) dos atores e a inovação na prestação de
serviços.
Oxley (1997), ao preconizar sobre a governança em aglomerações, acrescentou
que esse sistema envolve, basicamente, duas dimensões: estrutural e instrumental. A
dimensão estrutural da governança diz respeito à forma de organização da rede de
empresas, incluindo a sistemática dos acordos cooperativos, as regras formais sobre
como a rede ou aliança será gerida, organizada e sedimentada. Refere-se à
centralização, à formalização e à especialização da governança. Por sua vez, a dimensão
instrumental encarrega-se do processo de operacionalização da gestão, organização,
regulação e controle da rede, de modo a assegurar que as firmas participantes do arranjo
se comportem de maneira desejada, para alcançar os objetivos almejados (OXLEY,
1997).
Lopes; Baldi (2009) consideram que as redes precisam ser compreendidas sob
duas perspectivas: estrutura e análise. Os autores enfatizam que diferenciar a rede como
perspectiva de estrutura e análise é importante porque quando se trabalha apenas como
uma estrutura de governança não é possível inferir ou apontar que as redes possam
produzir desenvolvimento ou mesmo melhor desempenho por si só; bem como a ênfase
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só na estrutura a rede equipara-se a outras opções estruturais de organizações como
verticalização ou terceirização das atividades.
O que se propõe na presente pesquisa é combinar perspectiva de estrutura de
governança e a análise de rede. A perspectiva de estrutra de governança é valiosa na
medida em que a rede em si é considerada como a unidade de análise e, como formas de
organização social, são mais do que a soma dos atores e suas ligações e que merecem
ser estudadas em seu próprio direito (PROVAN e KENIS, 2007). A perspectiva de rede
analítica contribui com outra idéia central, que são as redes como um conjunto de atores
ou nós, em que as relações entre esses nós podem ser presentes ou ausentes, assim, as
redes são consideradas variáveis em relação aos seus padrões estruturais de relações
(PROVAN e KENIS, 2007). Frente a estas considerações, a rede de governança é
analisada sob essas duas perspectivas, estrutura e análise, considerando os principais
elementos que as representam. Para a Estrutura de rede, os elementos considerados
importantes foram: governança, colaboração, interdependência e resultado. Enquanto
que para Análise os elementos considerados importantes foram: trajetória, interação e
aprendizagem.

2.2.2.1 Estrutura de Governança

A rede como uma forma de abordagem de estrutura de governança faz o
tratamento de rede como a unidade de análise. A rede passa a ser uma forma alternativa,
dentre várias outras, de estruturar uma articulação entre diferentes instituições. A rede é
vista como um mecanismo de coordenação, ou do que tem sido frequentemente referido
como rede de governança (PROVAN E KENIS, 2007). De acordo com Keast e outros
(2004) a estrutura de rede pode exigir ações distintas por parte dos membros
individuais, mas os participantes são transformados em um novo todo, tendo tarefas
gerais que vão além das ações simultâneas de organizações que operam de forma
independente. A estrutura da rede é caracterizada por uma missão ampla e ação conjunta
estrategicamente interdependente.
Conforme Lopes e Baldi (2009) como estrutura de governança a rede se
equipara a outras opções estruturais como a decisão de verticalizar ou terceirizar as
atividades de uma organização. Os estudos de estrutura de governança em rede buscam
compreender

os

mecanismos

institucionais

pelos

quais

os

relacionamentos
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interorganizacionais são iniciados, negociados, desenhados, coordenados, monitorados,
adaptados e terminados. Os autores inferem ainda que uma análise da literatura indica
que as redes podem receber diferentes conceitos, formas e explicações para a sua
formação. E por serem instituições evolucionárias e multifacetadas demandam um
arcabouço multidisciplinar para aprender tal complexidade.

2.2.2.1.1 Governança

As redes constituem fenômenos emergentes que são distintas dos veículos
gerenciais e que oferecem desafios para a organização e sua gestão. As capacidades
necessárias para operar com êxito nas configurações de rede são diferentes das
capacidades necessárias para ter sucesso na gestão de uma única organização. O modelo
clássico, com uma perspectiva de gestão intraorganizacional, que tem guiado a
Administração Pública há mais de um século, é simplesmente inaplicável para arranjos
multiorganizacionais, multigovernamentais e multisetoriais (AGRANOFF e Mc
GUIRE, 2001).
Cruz (2006) enfatiza que a governança nesse tipo de estrutura é definida
como um processo de coordenação de atores, de grupos sociais, de instituições de apoio,
com vista ao alcance de propósitos discutidos e definidos coletivamente. As relações
entre Estado e demais atores evolui, e na percepção de Peters e Pierre (1998), o Estado
passa a atuar como coordenador com a capacidade de influenciar os demais atores.
Significa dizer que a coordenação é permeada por estratégias colaborativas, que
segundo Agranoff e Mc Guire (2001) agregam os atores e evitam a inércia da rede, de
modo que o ajustamento dos comportamentos conduza ao alcance do objetivo. Silva
(2001) reitera que se trata de um mecanismo útil na constituição e na consolidação das
redes, por ser um processo contínuo em que se determina o que é feito, como e por
quem, estabelecendo-se relacionamentos com diferentes graus de responsabilidade,
influência e autoridade. Assim, a governança ajuda na composição de forças e incentiva
a legitimidade da tomada de decisões de forma participativa e compartilhada. (SILVA;
CASTRO; ANTONIELLI, 2014).
Dentro do contexto de rede, há uma complexidade na governança, em que é
necessário equilibrar e estar em consonância com dois mundos, o da instituição em que
os atores são vinculados e a própria rede. Neste sentido, podem existir tensões que
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levarão a um conflito entre os membros. Gerir estes conflitos significa confrontar e
abordar estas várias tensões, que são difíceis de resolver por abordar questões culturais,
lidando com crenças e valores já arraigados (PROVAN e LEMAIRE, 2012).
As formas de organização de rede podem ser observadas, segundo estudos
feitos por Provan e Kenis (2007) a partir de uma revisão de literatura sobre redes e
observações intensivas, por meio de duas dimensões diferentes: se a governança da rede
é intermediada ou não e se a rede participa da governança ou é governada externamente.
Se a rede é classificada como intermediada, ela possui uma organização que faz a sua
governança, ou seja, uma organização líder que toma à frente de modo a governar a
rede. Por outro lado, se a rede não é intermediada, a sua governança é compartilhada
entre as organizações que a compõe. Se considerarmos uma rede que participa da
governança, teremos o caso anteriormente mencionado, todas as organizações da rede
serão responsáveis pela governança e no outro extremo redes que são governadas por
organizações externas à ela.
Desta forma, é relevante esclarecer que existe uma linha contínua quando
analisamos as duas dimensões e que as redes, de um modo geral, não se estabelecem no
mesmo ponto, com as mesmas características. É possível considerar também a sua
evolução, uma rede que possui governança compartilhada pode passar a concentrar
algumas atividades em uma única organização dividindo as demais responsabilidades
entre os vários membros da rede, sem ter uma única organização assumindo um papel
expressivo na governança. As duas dimensões mencionadas resultam, basicamente, em
três formas de governança de rede, conforme Provan e Kenis (2007), a governança
compartilhada, as redes governadas por uma organização líder e a organização
administrativa de rede (Net Administration Organization - NAO), em que uma
organização externa assume a governança.
A governança compartilhada é a forma mais simples e mais comum de
governança de redes. De acordo com Poocharoen e Ting (2013), nesta forma há um
compartilhamento das responsabilidades da rede entre os seus membros. Esta
configuração resulta em uma forma densa e descentralizada de governança. Os
membros participantes são responsáveis pela gestão das relações internas e externas
com grupos como financiadores, governo e usuários. (PROVAN e KENIS, 2007). Em
uma visão mais ampla, na governança compartilhada são os atores que tomam as
decisões e gerenciam as atividades da rede. Não há uma entidade administrativa formal,

70

independente, apesar de algumas atividades administrativas e de coordenação poderem
ser realizadas por um subconjunto de atores da rede.
Na governança de uma organização principal, por sua vez, conforme Poocharoen
e Ting (2013), há uma organização líder que se encarrega da governança e coordenação
da rede. Esta forma de governança torna-se centralizada e intermediada, com potência
assimétrica. O papel da organização líder pode emergir dos próprios membros, com
base no que parece ser mais eficiente e eficaz, ou pode ser mandatada, muitas vezes por
uma fonte de financiamento externo. (PROVAN; KENIS, 2007)
No caso da existência de uma organização administrativa de rede, segundo
Poocharoen e Ting (2013), há um partido neutro que gere e coordena a rede, ou seja,
uma entidade administrativa independente é configurada especificamente para
coordenar a rede e suas atividades. Este modelo pode ser simples no seu tamanho, com
apenas de um indivíduo, muitas vezes denominado de facilitador, ou pode ser uma
organização formal.
Cada uma das configurações mencionadas é utilizada na prática por uma
variedade de razões, não havendo, conforme Provan e Kenis (2007), um modelo que se
sobressaia universalmente. Em vez disso, cada forma tem seus próprios pontos fortes e
fracos, que remeterão à forma de governança escolhida. Os autores afirmam que a
adoção bem sucedida de uma forma particular de governança será baseada em quatro
contingências estruturais e relacionais, que os autores acreditam ser fatores específicos
importantes para explicar a predominância de uma forma sobre outra: confiança,
número de participantes, consenso do objetivo e a natureza da tarefa (especificamente,
em relação à necessidade de competência).
A confiança dentro da rede não precisa ser profunda, mas não pode ser
simplesmente uma coleção de relações diádicas. Em vez disso, os laços de confiança
devem ser densos, de modo que as percepções de confiança sejam compartilhadas entre
os membros da rede. No que tange ao número de participantes, um problema
fundamental com a governança de qualquer rede é que as necessidades e atividades de
várias organizações devem ser acomodados e coordenados adequadamente. Não há um
número específico de organizações que é provável que seja correta para cada forma de
governança, contudo um número muito grande de organizações dificultará uma
governança compartilhada pela multiplicidade de relaçoes que podem advir. Quando
existe um consenso dos objetivos em nível de rede, tanto quanto ao conteúdo e
processo, os participantes são mais propensos a se envolver e se comprometer com a
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rede e mais propensos a trabalhar em conjunto o que possibilita uma governança
compartilhada. Por outro lado, quando existe divergência de objetivos e por
consequência um grande número conflitos, a figura do coordenador se torna importante
no sentido de mediar o grupo. Por fim, se a tarefa da rede é aquela que requer
significativa interdependência entre os membros, então a necessidade de coordenação
em nível de rede e as competências específicas das tarefas serão grandes, o que significa
que a governança precisa facilitar a ação interdependente (PROVAN e KENIS, 2007).
Conforme se demonstra no quadro 2.2:

Quadro 2.2 - Formas de governança e respectivos elementos
Formas de
Governança
Governança
compartilhada
Organização
líder
Organização
Administrativa
de Rede

Confiança

Número de
participantes

Consenso dos
objetivos

Nível de
competências

Alta densidade

Poucos

Alto

Baixo

Baixa densidade,
alta centralização
Densidade
moderada, NÃO
monitorada por
membros

Número
moderado

Moderadamente
baixo

Moderado

Moderado - alto.

Moderadamente
alto

Alto

Fonte: Adaptado de Provan e Kenis (2007).

Em geral, Provan e Kenis (2007) argumentam que quando o número de
participantes se torna maior, a confiança se torna menos densa e distribuída em toda a
rede. Da mesma forma, observa-se que quando há uma queda no consenso do objetivo
da rede e quando a necessidade de competência específica aumenta, as formas de
intermediação de governaça em rede, como organização líder e organização NAO,
tendem a se tornar mais eficaz do que as redes de governança compartilhada.
Portanto, conforme Poocharoen e Ting (2013) e Provan e Kenis (2007) é
possível traçar a seguinte conjuntura: A governança compartilhada pode ser usada
quando há uma alta densidade de confiança (entre todos os membros da rede), com
poucos participantes (não mais de 6 organizações), alto nível de consenso de objetivos e
com baixa necessidade de competências de nível de rede. A governança com uma
organização líder é característica de redes que possuem uma baixa densidade de
confiança (confiança depositada somente em determinados membros da rede), com
número moderado de participantes, nível moderado de consenso de objetivos e com
uma moderada necessidade de competências em nível de rede. A governança NAO,
quando há uma densidade moderada de confiança, com número de participantes entre
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moderado e muitos, moderadamente elevado nível de consenso de objetivos e com uma
elevada necessidade de competências de nível de rede.
A governança em rede eficaz significa a construção de estruturas que respondam
às necessidades da legitimidade interna e externa. Todavia, nenhuma forma de
governança de uma rede é idealmente adequada para tratar totalmente cada lado da
tensão legitimidade. Por causa de seu forte enfoque participativo, a forma de
governança compartilhada é a mais adequada para atender às necessidades de
legitimidade de rede interna. A forma de organização líder é especialmente adequada
para responder às necessidades de legitimidade externa da rede. A organização líder,
normalmente, já tem legitimidade como uma organização, e pode aproveitar essa
legitimidade em nome da rede como um todo. A forma NAO tenta encontrar um
equilíbrio entre estas duas formas. Sua administração centralizada pode representar a
rede externamente, considerando que a necessidade de legitimar as interações entre os
participantes pode ser abordada por uma estrutura representativa. Contudo, pode ser
dificultoso tratar adequadamente ambas as necessidades de legitimação, em especial, ao
mesmo tempo (PROVAN e KENIS, 2007).
Dentro do contexto de rede, não há estrutura de governança única, que não seja
por meio das interações colaborativas entre os próprios membros. Neste sentido, as
rotinas e o controle sobre atividades podem ser conduzidas formalmente por meio de
reuniões dos membros da rede ou mais informalmente por meio de interações em curso,
capacitação, eventos e colaboração (PROVAN e FISH, 2007). As rotinas envolvem
interações frequentes e a tomada de decisão por parte do grupo. E neste sentido, Booher
e Innes (2002) ressaltam que num grupo em que os membros reconhecem e aceitam as
diferentes perspectivas, surge a oportunidade de uma ação conjunta em algumas coisas e
compromisso de continuar a explorar as diferenças. As rotinas podem estimular ou
reduzir a interação e a propensão dos membros em seguir as estratégias coletivas. O uso
desses mecanismos pode influenciar a legitimidade interna e externa das decisões, a
agilidade da rede nas tomadas de decisão e sua capacidade na definição e execução de
estratégias (PROVAN e KENIS, 2008).
Klijin e Sckelcher (2007) mencionam a complexidade da tomada de decisão
devido ao envolvimento de muitos atores, presença de valores individuais e plurais, pela
divisão de recursos e conhecimento e pela horizontalização do poder e da autoridade.
Neste sentido, a tomada de decisão acontece por deliberação com o envolvimento de
negociação. A deliberação sugere uma forma de racionalidade na comunicação em que
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um entendimento comum de valores e ações emergem a partir de diversos pontos de
partida. Neste sentido, o interesse geral não é uma entrada para o processo político em
redes de governança, mas um resultado. É desenvolvido durante o processo e os meios
que os atores estão envolvidos na complexa interação, a fim de desenvolver soluções
que satisfaçam uma vasta gama de valores em jogo.

2.2.2.1.2 Colaboração

Conforme Hardy e outros (2005), as organizações nos mais diversos setores da
sociedade estão se envolvendo em uma variedade de acordos de colaboração - alianças,
parcerias, mesas-redondas, redes e consórcios - a fim de promover a inovação, entrar em
novos mercados, e lidar com problemas sociais intratáveis. Ao colaborar, tais
organizações esperam favorecer suas diferenças - em termos de conhecimento,
habilidades e recursos - de modo a desenvolver soluções sinérgicas para problemas
complexos que são inviáveis de resolver por conta própria. Nessa perspectiva, no
sucesso das colaborações interorganizacionais, participantes individuais são capazes de
utilizar suas conexões organizacionais e, ao mesmo tempo, transcender essas conexões
para agir coletivamente.
Hardy e outros (2005) apontam uma gama de estudos sobre colaboração (DYER;
SINGH, 1998; GRAY, 1989; GULATI; NOHRIA; AKBAR, 2000; POWELL; KOPUT;
SMITH-DOERR,1996; SIMONIN; 1997; BRESSER; HARL, 1986; GRAY; 1989;
GULATI, 1999; PHILLIPS; LAWRENCE; HARDY, 2000) e discorrem a respeito da
polissemia do termo. De acordo com os autores, ao mesmo tempo em que há uma
diversidade de definições para colaboração, há pouco acordo quanto a utilização do
conceito.
O ato de compartilhar informações e recursos e de trabalhar cooperativamente
em direção a uma solução inovadora gera uma colaboração dentro das redes. E a partir
deste sentimento de colaboração é que cada ator poderá empenhar a sua ação para o
alcance o valor público. As redes, na percepção de Torfing e Sorensen (2014), são
arenas colaborativas em que diferentes atores visam gerir as suas diferenças de forma
construtiva a fim de encontrar soluções para os problemas, mas não há garantia de que o
processo não seja impedido por conflitos antagônicos. Os esforços em direção à
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interação, desenvolvimento de valores comuns e regra do jogo podem ajudar a resolver
ou mediar os conflitos.
A colaboração, segundo Poocharoen e Ting (2013), é um processo dinâmico e
emergente que inclui colaborações verticais (através de órgãos governamentais) e
colaborações horizontais (através das fronteiras organizacionais e setoriais). É uma
relação mais estreita entre as partes em que emergem novas estruturas e o capital social
e organizacional é construído. A colaboração envolve a disposição dos atores
envolvidos para melhorar uma capacidade do outro para benefício mútuo. As partes
partilham riscos, responsabilidades e recompensas, investem tempo substancial, ação e
têm altos níveis de confiança.
Quando se fala em colaboração subentende-se uma ajuda mútua para alcançar
um resultado desejado, por isso outro elemento que emerge ligado às redes é a
reciprocidade. A reciprocidade significa uma troca mútua, uma correspondência entre os
atores, alinhando interesses divergentes. Conforme Kissler e Heidemann (2006)
subentende-se que cada parceiro, no curso de compensação de interesses, pode almejar
um ganho pela cooperação.
Hardy e outros (2005) desenvolveram uma definição que engloba uma
diversidade de acordos de colaboração e distingue-os dos relacionamentos que são
meramente cooperativos, mas onde a cooperação é comprada, como nas relações
comprador-fornecedor, ou quando se baseia na solicitação de autoridade legítima, como
na cooperação entre uma agência reguladora estadual e uma organização que opera
dentro de sua jurisdição. Para Hardy e outros (2005) a colaboração pode ser concebida
como um relacionamento cooperativo e interorganizacional em que os participantes não
dependem nem de mercado nem de mecanismos hierárquicos de controle para obter a
cooperação dos outros.
Nesse sentido, destaca-se que a cooperação entre os participantes não pode ser
garantida através das formas de controle do mercado ou hierárquica; embora
compreenda-se que mercado ou preocupações hierárquicas possam conduzir a formação
de uma colaboração, e que as colaborações ocorrem em um contexto amplo de
mercados e hierarquias, esses mecanismos não operam diretamente dentro da própria
colaboração. A colaboração depende, portanto, das relações entre os membros
participantes, que são negociados numa base contínua no decorrer da colaboração.
Consequentemente, a colaboração representa um conjunto complexo de processos
comunicativos entre os indivíduos que atuam como membros da colaboração e das
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hierarquias organizacionais separadas para quais são responsáveis (HARDY e outros,
2005).
A partir do diálogo, as pessoas têm a oportunidade de conversar com outras
pessoas que são diferentes, esta diversidade oferece uma vasta gama de recursos,
informações, personalidades, experiências e pontos de vista que se tornam materiais
para a inovação e aprendizagem. A diversidade fornece os blocos de construção para
uma rede para criar novas condições e soluções. O que acontece em diversas redes em
que os participantes envolvem-se num diálogo autêntico é que eles podem construir, em
conjunto, uma maneira de ver o problema, podem concordar em vez de falar em línguas
diferentes dentro de diferentes quadros de referência. Eles podem desenvolver um
acordo sobre o problema nas dimensões políticas, econômicas e sociais e as implicações
para eles individualmente e como um grupo. Os participantes começam com diversas
visões do mundo e de problemas que enfrentam. À medida que tentam compreender o
problema e interesses um do outro, eles desenvolvem uma sutil e complexa
compreensão dos problemas de várias perspectivas (BOOHER e INNES, 2002).
Dessa maneira, para uma colaboração eficaz ocorrer, são sugeridos dois tipos de
construções de questões: construções comuns e construções privadas. As construções
comuns são recursos produzidos por intermédio de conversas e de um acordo geral, para
“resolver” questões e assuntos a ele relacionados. Eles ocorrem quando os participantes
negociam acordo geral sobre as causas, sintomas, suposições e soluções potenciais que
se relacionam com a questão em torno da qual a colaboração é formada. As construções
privadas são produzidas de maneiras a ligar participantes em particular com o grupo
como um todo. Assim, construções privadas são objetos discursivos que levam
indivíduos para dar sentido e expressar questões chave em termos díspares e muitas
vezes conflitantes. No contexto da colaboração interorganizacional, eles são
frequentemente associados com os objetivos das diferentes organizações representadas
na colaboração, mas também podem envolver grande variedade de questões, como
tecnologias apropriadas para empregar, prazos para a colaboração, e envolvimento das
partes interessadas. A colaboração eficaz é mais provável de se seguir se as conversas
produzem tanto construções comuns como privadas em uma base contínua (HARDY e
outros, 2005).
Na visão de Booher e Innes (2002) os diálogos devem ocorrer face-a-face, de
modo que os participantes possam avaliar a sinceridade do outro. Eles devem conhecer
uns aos outros o suficiente para fazer essas avaliações. Assim, um diálogo autêntico
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leva tempo para se desenvolver e requer que ambas as interações, formais e informais.
Os participantes devem se sentir confortáveis e seguros para expressar seus pontos de
vista e sentimentos. Eles não podem se sentir pressionados a escondê-los porque essas
visões escondidas dificultarão o desenvolvimento de uma verdadeira reciprocidade e
colaboração.
Para Hardy e outros (2005), a probabilidade de colaboração também pode ser
relacionada ao estilo de conversa. A falta de mecanismos hierárquicos de controle entre
os participantes inerentes a colaboração significa que eles devem gerar sua própria
motivação, se quiserem colaborar efetivamente. Distintos estilos de conversa geram esta
motivação de diferentes maneiras e com resultados variados. Tal como acontece com a
discussão sobre a construção de questões-chave, não é a utilização de um estilo único ou
até mesmo uma combinação de estilos que é considerada fundamental para a realização
de colaboração, mas sim a criação e manutenção de uma tensão entre diferentes estilos
de conversas pelos participantes.
A colaboração eficaz envolve uma tensão contínua entre dois estilos de conversa
em particular, conforme Hardy e outros (2005): conversa cooperativa e conversa
assertiva. A conversa cooperativa surge quando o tom, o estilo, o ritmo e o formato das
conversas enfatizam a disposição dos participantes para ouvir e interagir com os outros
posições e interesses. A referida conversa facilita a alavancagem de construções comuns
e a integração de construções privadas, as quais geram a ação coletiva. A conversa
assertiva ocorre quando o personagem das conversas enfatiza a insistência dos
participantes em articular seus próprios pontos de vista e posições, garantindo que as
construções sejam avançadas, responsabilidades sejam reconhecidas e as construções
sejam criticamente desafiadas, todas dos quais ajudam a produzir inovação e garantir os
interesses dos stakeholders representados.
Destaca-se que a produção contínua de estilos cooperativos e assertivos de
conversa será facilitada pela (a) legitimação de ambos os estilos de conversa dentro da
colaboração, (b) heterogeneidade de papéis entre os participantes e (c) descontinuidades
na conversação. Os estilos de conversa também estão ligados à laços de participação em
um relacionamento recíproco. Laços generalizados e particularizados são recursos para
ambos os estilos de conversa, dependendo da reação emocional à questão e aos
parceiros. Por exemplo, um interesse pela questão (generalizada) e respeito pelos
parceiros (particularizados) provavelmente produzirá conversa cooperativa, enquanto
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interesse pelo assunto e uma suspeita de parceiros pode produzir uma conversa
assertiva. O estilo de conversa também influenciarão os laços (HARDY e outros, 2005).

2.2.2.1.3 Interdependência

Não é mais possível a concepção de mundo como partes justapostas frente a
complexidade dos problemas que surgem no âmbito público. Neste sentido, se
reconhece que as redes surgem como forma de articulação entre diferentes atores para a
resolubilidade dos problemas complexos, que não podem ser compreendidos pelo
pensamento linear. Esta articulação passa a ser composta por diferentes áreas que,
dentro de sua expertise, contribuem para o entendimento de um todo. Neste contexto, os
atores se percebem em um emaranhado em que a sua contribuição torna-se essencial
para o alcance do resultado e a interdependência passa a conectar estes diferentes atores.
Para Wachhaus e Harrisburg (2009) as redes da administração pública são
estruturas com relacionamentos que exibem complexidade. Eles podem apenas ser
complicados, abrangendo limites organizacionais e institucionais e envolvendo muitos
atores com agendas múltiplas simultaneamente, ou podem ser respostas á incerteza
fundamental, concebidas para explicar a falta de informações ou recursos. Neste caso a
complexidade é tanto uma variável externa quanto uma variável interna.
A complexidade vista como uma variável interna está atrelada as interações
existentes entre os atores. Na percepção de Kickert (1997) os participantes de uma rede
complexa política incluem: governo em seus muitos disfarces e divisões, diretorias e
departamentos; os vários governos locais; a abundância usual de organizações de
consultoria e assessoria; e a camada intermédia de instituições sociais entre Estado e
atores da sociedade. Além dos atores políticos oficiais como comissões parlamentares e
representantes de partidos, muitos outros participantes também podem estar envolvidos.
A esta lista de atores públicos, devem ser acrescentados os atores do setor privado,
como empresas e a sociedade civil. Há muitos atores com grandes diferenças entre eles
e muitos relacionamentos diferentes, que, por definição, significa um alto nível de
complexidade.
Kickert (1997) entende a complexidade, num ambiente de rede, como a
existência de muitos atores com grandes diferenças entre eles e muitos relacionamentos
diferentes. Neste contexto, a complexidade é compreendida sob duas perspectivas.
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Como ambientes difusos transcendendo limites organizacionais e institucionais e
envolvendo muitos atores com agendas múltiplas simultaneamente. Estes atores
interagem de distintas formas e por meio de diferentes tipos de laços. Por outro lado, a
complexidade pode ser vista como a incerteza, a falta de informações e a diversidade de
recursos existentes, que também exigirão dos atores uma interação e adaptação.
O intenso dinamismo e o alto grau de complexidade torna a rede difícil de ser
gerenciada. No entendimento de Provan e Kenis (2007), abordar as questões complexas
que exigem coordenação de atores multivariados, como acontece frequentemente nos
setores públicos e sem fins lucrativos (como, lidar com catástrofes de grandes
proporções, aumentar a atividade econômica na região e tratar um problema crítico e
complexo na área da saúde), requer mais do que apenas a consecução dos objetivos das
organizações de forma individual. É necessária uma ação coletiva e a governança destas
atividades.
A complexidade traz ao contexto vários elementos, neste sentido, na rede os
membros não são apenas interligados pela colaboração e reciprocidade, são dependentes
entre si. Conforme Klijin e Kopperjan (2012) a interdependência da rede é o fator
principal que inicia e sustenta redes, pelo fato dos atores entenderem que os problemas
complexos não conseguem ser resolvidos de maneira unilateral. Isto significa que cada
membro é uma parte de um todo e que cada uma destas partes interagem e multiplicam
o potencial de resolução dos problemas. Portanto os atores passam a se reconhecer
como recursos importantes para a rede. A interdependência como característica de uma
rede quer dizer que a tarefa realizada por cada membro é necessária para o atingimento
do objetivo da rede, desta forma, as tarefas são afetadas pelas ações uns dos outros. O
escopo da interdependência consiste na colaboração interpessoal e na cooperação entre
parceiros para o cumprimento das tarefas.
Na concepção de Sorensen e Torfin (2007) as relações de interdependência
significam que os atores da rede são horizontalmente, em vez de verticalmente
relacionados. Contudo, a relação horizontal entre os atores não implica que eles sejam
iguais em termos de autoridade e recursos. Pode haver alocações assimétricas de
recursos materiais e imateriais entre os atores da rede, mas desde que a participação seja
voluntária e os atores sejam livres para deixar a rede. Uma vez que os atores são
mutuamente dependentes uns dos outros, ninguém deve usar seu poder para exercer
controle hierárquico sobre qualquer outra pessoa sem o risco de arruinar a rede.
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De acordo com Wachhaus e Harrisburg (2009) os atores da rede procedem de
uma posição de interdependência, porque os recursos estão distribuídos entre os atores e
nenhum deles consegue prosseguir com uma estratégia isoladamente. As redes facilitam
a interação entre os participantes para o intercâmbio de informações e recursos de modo
que, em conjunto, um objetivo comum possa ser perseguido. Por outro lado, a
interdependência gerará um resultado positivo para a rede se os laços de confiança se
estabelecem e se firmam.
Os problemas simples e lineares, advindos do ambiente, tornaram-se complexos
devido ás múltiplas variáveis que passaram a englobar os problemas. Essas variáveis
passaram a se conectar de tal modo que não fariam sentido algum vislumbradas
separadamente. Desta forma, exigiram um esforço de mobilização e organização das
pessoas de modo que se pudesse encontrar novas possibilidades e soluções viáveis para
as questões complexas.

2.2.2.1.4 Resultado

Existe uma dificuldade, abordada pela literatura, em mensurar os resultados
obtidos por meio das redes (PROVAN e FISH, 2007; PROVAN e MILWARD, 2001).
Conforme Provan e Fish (2007) assim como a eficácia organizacional, a eficácia da rede
não é facilmente medida ou compreendida. O que pode ser um resultado positivo para a
rede como um todo (por exemplo, melhorar a inovação, a atividade econômica ou bemestar comunitário) pode ser prejudicial a uma ou mais instituições envolvidas. Já Provan
e Milward (2001) são mais específicos ao afirmarem que há pouco acordo entre
estudiosos organizacionais e de políticas públicas ou entre administradores públicos
sobre como as redes de base comunitária e organizações de serviços humanos devem ser
avaliadas.
As dificuldades de avaliar a eficácia da rede estão intimamente relacionadas com
os organismos de avaliação, que são ainda mais complexos. A maioria das tentativas
recentes para avaliar a eficácia organizacional está baseada na visão que se formou com
base do movimento da qualidade nos últimos anos. No conceito de satisfazer as
principais partes interessadas da organização, provavelmente o grupo mais crítico das
partes interessadas que deve ser satisfeita são os consumidores. No entanto, os
consumidores representam apenas um grupo de componentes, e dentro do contexto do
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setor público, eles não podem sequer ser o grupo mais crítico das partes interessadas
(KEAST e outros, 2004).
Existem vários problemas associados com a avaliação e a avaliação da eficácia
das organizações, relatam Mc Guire e Agranoff (2011), contudo a avaliação torna-se
ainda mais complexa ao se abordar as redes. As redes devem lidar com o problema e
produção conjunta de várias agências. Isto significa que a avaliação da eficácia de uma
rede é mais complexa do que avaliar uma única organização. Empiricamente, o
desempenho da rede deve ser medido em várias dimensões e múltiplos níveis de rede.
Neste sentido, o argumento principal é que a avaliação de uma rede deve permitir que
várias partes envolvidas na rede avaliem a eficácia usando vários critérios (MC GUIRE
e AGRANOFF, 2011).
Para Klijin (2008) é importante considerar os diretores, que monitoram o
financiamento da rede; os agentes, que trabalham nas redes, tanto como os
administradores e profissionais de nível de serviço; e os clientes, que realmente recebem
os serviços prestados pela rede. As relações entre diretores, agentes e clientes resultam
em diferentes avaliações da eficácia, a comunidade, a própria rede, e as organizações
que fazem parte da rede.

Corroborando Provan e Milward (2001) consideram a

perspectiva das múltiplas partes interessadas, a avaliação da eficácia da rede pode ser
visto em três níveis de análise: a comunidade, a própria rede, e participantes
organizacionais da rede.
No nível mais amplo de análise, as redes devem ser julgadas pela sua
contribuição para as comunidades que estão tentando servir. A maioria dos problemas
em domínio público, particularmente na saúde ou serviços humanos, são essencialmente
os problemas da comunidade que devem ser abordadas ao nível da comunidade. Assim,
as redes devem ser avaliadas como veículos de prestação de serviços que agregam valor
para as comunidades locais de uma forma que não poderiam ter sido alcançados através
da prestação de serviços descoordenada por agências fragmentadas e autônomas.
Deixando de lado os problemas significativos de real medição, o objetivo da maioria
das redes públicas é aumentar os serviços ao cliente através da melhoria do acesso,
utilização, capacidade de resposta, e integração, mantendo ou reduzindo custos. Em
uma perspectiva ao nível da comunidade, a eficácia de rede pode ser melhor avaliada,
primeiro, pela avaliação dos resultados agregados para a população sendo servida pela
rede, e em segundo lugar, por meio da análise do total de custos de tratamento e serviço
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para esse grupo de clientes dentro de uma determinada comunidade (PROVAN e
MILWARD, 2001).
Segundo Mc Guire e Agranoff (2011) há outra maneira de avaliar as redes em
nível de comunidade, por sua contribuição para a construção de capital social. Ao
trabalhar em conjunto, as organizações em uma comunidade aprendem a compreender e
confiar uma na outra, bem como saber em quem não confiar. Este aprendizado pode ser
importante, não apenas para a produção de serviços atuais, mas também para a produção
conjunta de serviços a serem realizados no futuro, particularmente em outros domínios
de serviço. No entanto, o capital social construído por estas agências não
necessariamente será harmoniosa em outro programa envolvendo muitas das mesmas
agências e empresas. A rede torna-se um serviço de entrega mais eficiente e um eficaz
mecanismo, beneficiando a comunidade de uma forma que
não teria sido possível se o capital social não tivesse sido criado e mantido.
A partir da eficácia em nível de comunidade, ressalta Klijin (2008), é provável
que a rede tenha legitimidade considerável e apoio externo ao satisfazer as necessidades
dos clientes e outros grupos de interesse da comunidade. No entanto, a eficácia de rede
pode vir a ter um custo alto para sustentar o envolvimento dos membros da rede
individuais. Uma rede não é apenas mais uma organização de prestação de serviços para
a comunidade; e sim um conjunto de programas e serviços que abrangem uma ampla
gama de cooperação, sendo legalmente organizações autônomas.
No que concerne à avaliação da própria rede, Provan e Milward (2001)
identificam que a maneira mais simples de avaliar é pelo fluxo e refluxo das agências e
a partir da rede. Não há número mínimo de organizações necessárias para fazer uma
rede de sucesso, contudo, as redes precisam atrair e reter membros, particularmente
durante o crescimento inicial, para que possam sobreviver como uma forma viável de
organização social. Ainda segundo os autores, enquanto as redes recentemente criadas
deverão ganhar membros, redes maduras podem ter uma taxa de entrada de rede que,
apenas modestamente, exceda a taxa de saída. Neste caso, algumas agências periféricas
podem sair, como parte do processo de refinamento de rede, o que pode ajudar os
membros do núcleo a trabalhar para a melhora da qualidade do serviço e tornar-se mais
eficiente. Pode acontecer de muitas agências periféricas serem atraídas para a rede e
estarem ligadas informalmente, principalmente através de referências, mas as redes
eficazes deverão manter-se no núcleo, limitando-se as agências que prestam serviços
críticos.
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Uma forma de avaliar a eficácia no nível da rede, reconhecida por Mc Guire e
Agranoff (2011), é pela gama de serviços efetivamente prestados pela rede, em vez de
simplesmente pelo número de agências envolvidas. Uma das principais vantagens de
uma rede é que ela permite um fornecimento de uma ampla gama de serviços que,
coletivamente, abordam as necessidades completas dos usuários. Segundo os autores, a
evolução das redes pode ser eficaz se, com o tempo, os membros da rede fornecem
serviços essenciais. A mistura de serviços de rede deve expandir gradualmente para
incluir tanto os serviços críticos como os mais periféricos dentro do domínio de serviço
da rede. Como a rede continua a evoluir e amadurece, a eficácia pode ser julgada pela
mistura de agências em vários domínios de serviço.
Provan e Milward (2001) mencionam ainda outra forma de avaliar a eficácia da
rede, por meio da avaliação da força dos relacionamentos entre os membros da rede,
especialmente através da rede completa. Durante a formação inicial, os laços entre as
agências associadas vão ser provisórios e calculados. No entanto, se uma rede passa a
funcionar bem e deve ser sustentada ao longo do tempo, os laços entre muitos agências
irá gradualmente se reforçar, em particular entre aqueles com serviços complementares.
Redes efetivas e maduras podem ter uma maioria de agências conectadas por meio de
dois ou três tipos diferentes de programas ou serviços, bem como através do
compartilhamento de informação geral e amizade.
No que tange a eficácia sob a perspectiva das instituições vinculadas, Provan e
Milward (2001) inferem que, apesar do valor mais amplo que possam advir para
usuários e a comunidade em geral, como resultado da prestação integrada de serviços
através de uma rede, os membros da rede ainda esforçam-se para garantir a
sobrevivência de sua própria agência. A literatura sobre resultado de rede sugere que
participar deste tipo de conformação pode facilitar a aquisição de recursos,
principalmente de financiamento, mais facilmente do que poderia ocorrer por conta
própria. Os autores ponderam que, ao tornar-se parte de uma rede com diversas
instituições de referência na área e na comunidade, as agências podem adquirir um
maior status de aceitação que puderam adquirir por conta própria. A captação de
recursos pode ser feita de forma mais eficiente e eficaz quando é vinculada à rede do
que as agências tentou levantar fundos por conta própria.
As agências também se tornam legitimadas como parte de uma rede mais ampla
permitindo-lhes compartilhar informações, ideias e usuários. Os benefícios que as
agências podem receber da participação na rede é reforçada pelos resultados do usuário,
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através da integração dos serviços, os clientes das agências de rede podem receber um
vasto leque de serviços necessários e coordenados. Assim, é possível ver os benefícios
para os usuários que não seria factível quando apenas um ou dois serviços
descoordenados são prestados por qualquer agência (PROVAN e MIWARD, 2001).
Embora cada um dos grupos de interessados seja único conceitualmente, na prática eles
se sobrepõem para que os resultados que satisfaçam um grupo possam, pelo menos
parcialmente, satisfazer o outro grupo. Considera-se ainda que, as instituições neste
setor são tradicionalmente impulsionadas pela missão, e, assim, as suas estratégias
podem ser muito mais focadas e baseadas no resultado voltado aos usuários, que vão
além do sucesso das organizações individuais (PROVAN e FISH, 2007).
Provan e Milward (2001) ressaltam a importância da avaliação da eficácia da
rede para aqueles que formulam as políticas públicas em nível local, estadual e nacional,
de modo que o financiamento público escasso possa ser alocado para o serviço e que
este esteja utilizando os recursos de forma eficiente enquanto servir adequadamente as
necessidades públicas. Frey (2000) ressalta a importância da avaliação para o
desenvolvimento e a adaptação contínua das formas e instrumentos das ações. Trata-se,
segundo o autor de indagar os déficits de impacto e os efeitos colaterais indesejados
para poder deduzir as consequências para ações futuras.

2.2.2.2 Análise de Rede

De acordo com Lopes e Baldi (2009) o destaque para o uso de rede como análise
permite alcançar uma melhor compreensão do processo de formação de uma rede, seu
desenvolvimento e os resultados que poderá produzir. Neste sentido, a utilização da
análise de redes permite a compreensão dos aspectos estáticos e dinâmicos das
organizações ao longo do tempo. Na concepção de Provan e Kenis (2008) o
funcionamento de redes organizacionais pode ser parcialmente resolvido usando esta
abordagem, uma vez que demonstra o funcionamento, bem como o processo pelos quais
determinadas condições de rede levam a resultados de rede.
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2.2.2.2.1 Trajetória

Na concepção de Hall e Taylor (2003), a perspectiva neo-institucionalista
histórica, vincula-se estreitamente a uma concepção particular do desenvolvimento
histórico em que é postulado que a causalidade social depende da trajetória percorrida,
path dependente. Esta concepção rejeita o postulado tradicional de que as mesmas
forças ativas produzem em todo lugar os mesmos resultados em favor de uma
concepção segundo a qual estas forças são modificadas pelas propriedades de cada
contexto local, propriedades estas herdadas do passado. Corroborando, North (1991)
aponta a dependência da trajetória como às dimensões temporais dos processos sociais
reais que permitem identificar e explicar os mecanismos sociais, entendidos como os
caminhos plausíveis e frequentes de como as coisas acontecem.
As propriedades de cada contexto local são consideradas como de natureza
institucional. As instituições aparecem como integrantes relativamente permanentes da
paisagem da história, ao mesmo tempo que um dos principais fatores que mantêm o
desenvolvimento histórico sobre um conjunto de trajetos. Os adeptos do
institucionalismo histórico tentaram explicar como as instituições produzem esses
trajetos. Os primeiros teóricos enfatizaram o modo como as capacidades do Estado e as
políticas herdadas existentes estruturam as decisões posteriores. Outros defendem que
as políticas adotadas no passado condicionam as políticas posteriores, ao encorajarem as
forças sociais a se organizar segundo certas orientações de preferência a outras, a adotar
identidades particulares, ou a desenvolver interesses em políticas. E em numerosos
casos esses teóricos insistem nas consequências imprevistas de instituições existentes e
das insuficiências que elas produzem (HALL e TAYLOR, 2003).
Neste sentido, a história importa, o desenvolvimento da sociedade, na visão de
North (1991), está assentado em um conjunto de instituições distintas, contudo que não
podem ser escolhidas racionalmente, como prevêem os autores da NEI. E as instituições
importam porque determinam diferentes trajetórias de crescimento nos diversos
ambientes. As instituições não são um mero regramento, mas estruturas sociais que têm
origem nos hábitos dos indivíduos e que são difíceis de serem alteradas. Conforme Hall
e Taylor (2003) os teóricos do neo-institucionalismo tendem a distinguir no fluxo dos
eventos históricos períodos de continuidade e “situações críticas”, momentos nos quais
as mudanças institucionais importantes se produzem, criando desse modo “bifurcações”
que conduzem ao desenvolvimento por um novo trajeto.
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Desta forma, para North (1991) path dependence é mais do que o processo
incremental de evolução em que a estrutura institucional de ontem oferece a
oportunidade de definir as organizações de hoje. A matriz institucional consiste em uma
rede interdependente de instituições e consequentes organizações políticas e econômicas
que se caracterizam por retornos crescentes em massa. Nestes termos, as organizações
devem sua existência às oportunidades oferecidas pelo marco institucional.
March e Olsen (2008) apontam que os sistemas políticos frequentemente
salientam a complexidade institucional dos estados e identificam um enlaçamento
complexo entre instituições, indivíduos e eventos. As alternativas a serem seguidas e as
informações sobre as consequências das alternativas são geradas e comunicadas por
meio de instituições organizadas, de modo que as expectativas dependam da estrutura
de conexões dentro do sistema, “assim como as maneiras pelas quais os vieses e contravieses acumulam-se” (p. 129). As conjecturas sobre as preferências futuras
desenvolvem-se dentro de instituições dedicadas a definir e modificar valores e os
significados das ações. Há muitas destas instituições, algumas aninhadas dentro de
outras, com conexões múltiplas e imbricadas. Se essa complexidade não pode ser
decomposta analiticamente em partes menores ou não é suscetível à aplicação de certas
técnicas de agregação relativamente simples, os problemas teóricos relacionados ao
entendimento da história social não são facilmente acomodados no interior dos estilos
teóricos contemporâneos (MARCH e OLSEN, 2008). Sob os aspectos pontuados, Frey
(2000); Kissler e Heidemann (2006) acreditam em uma interferência política dentro do
contexto de redes, objeto deste estudo.
De acordo com Kissler e Heidemann (2006) a fusão das estruturas de governança
e dos ciclos políticos- parlamentares é uma das adversidades a ser encarada pelas redes,
pois os problemas a serem solucionados vão além do período do mandato. Klaus (2000)
ressalta as habituais modificações no que tange ao espectro de forças políticas atuantes
na arena política municipal. Permanentemente surgem novas forças e atores políticos,
enquanto outros perdem suas margens de ação e influência ou se retiram dos
acontecimentos políticos. Frey (2000) pontua que no contexto multifacetado das redes
de governança em que há uma articulação de diversos atores, e que estas várias facetas
são resultados da interação dinâmica entre elementos institucionais, processuais e os
conteúdos das políticas.
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2.2.2.2.2 Interação

A interação num contexto de rede envolve as relações estabelecidas entre os
membros e pode se dar de diferentes formas, pessoalmente, por meio de reuniões,
eventos e capacitação e também por meio da tecnologia que aproxima e acelera a
resolução de questões que necessitam maior agilidade e rapidez. Os membros de redes
interagem através de negociações que combinam elementos de negociação com
elementos de deliberação. Os atores de rede podem negociar sobre a distribuição de
recursos a fim de maximizar os resultados. Mas a fim de facilitar o seu
desenvolvimento, esta negociação deve ser incorporada em um quadro mais amplo de
deliberação que facilita a aprendizagem e compreensão comum. No entanto, a
deliberação neste âmbito raramente irá levar a um consenso unânime, uma vez que está
inserida num contexto de lutas de poder intensas que tendem a produzir conflito e
antagonismo social. Como tal, a ação conjunta, muitas vezes, descansa em um consenso
básico onde uma proposta é aceita, apesar de desacordo persistente (SORENSEN e
TORFING, 2007).
A interação está imersa na diversidade de cada instituição com diferentes
culturas, valores, normas e características, bem como as diferentes percepções e
estratégias, portanto mais complexas serão as interações de modo a dificultar um
entendimento único a respeito de um problema. Neste sentido, torna-se imperativo uma
flexibilização de todas as partes envolvidas para que a rede possa alcançar o objetivo
proposto. A figura de uma liderança contribuirá para uma maior coesão do grupo. De
acordo com Agranoff e Mc Guire (2001) encontrar maneiras de evitar a inércia
colaborativa é uma parte essencial da liderança de rede, exigindo que o ajustamento de
estilos assegurem que a agenda se mova para a frente.
Cabe neste contexto retomar o conceito de Borgatti e Foster (2003) de que uma
rede é um conjunto de atores, também chamados de nós, ligados por um conjunto de
laços. Os laços fortes e fracos foram foco dos estudos de Granovetter (1983), obra
bastante referenciada entre os autores que estudam redes. Os laços fortes se formam
quando há uma forte interação entre os atores e que por consequência tornará a rede
mais densa. Quanto mais forte o laço e a ligação entre os indivíduos, mais semelhantes
eles serão. Por outro lado, segundo Granovetter (1983), nos laços fracos existe pouca
conectividade entre os atores, são relativamente livres da tendência de transitividade,
são menos estruturadas, permitindo-lhes o papel de ponte entre os subgrupos, levando
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informações para todos os segmentos da rede. Contudo, a presença de laços fracos nas
redes resulta em aspectos positivos, pois eles fazem um papel importante de coesão
advinda da heterogeneidade dos atores. Enquanto por meio dos lações fortes a
criatividade e a inovação se tornam propicias por causa do acúmulo de conhecimento,
os laços fracos fornecem as pontes sobre quais as inovações cruzam as fronteiras dos
grupos sociais.
As ligações, que na percepção de Borzel (1998) diferem em seu grau de
intensidade, de normalização, de padronização e de frequência de interação, constituem
as estruturas de uma rede. Estas “estruturas" de uma rede determinam por sua vez, o
intercâmbio de recursos entre os atores. A força dos laços expressa a interação existente
entre os atores, dependerá de uma combinação de fatores que envolvem, segundo
Poocharoen e Ting (2013), o tempo, a intensidade emocional, a confidência mútua e os
serviços recíprocos que caracterizam esta relação. Laços fortes resultam numa alta
densidade nas relações e são benéficos para a colaboração, mas levam tempo para serem
construídos e podem levar a uma visão fechada do mundo. Laços fracos geram uma
menor densidade por outro lado, levam menos tempo para serem construídos e são mais
flexíveis podendo incorporar visões alternativas, que ligam os membros da rede com
atores fora dos limites da rede, possibilitando assim, maior troca de informação e
conhecimento com o ambiente externo.
A densidade da rede, na visão de Poocharoen e Ting (2013), pode afetar a forma
como ela opera. É medida dividindo o número de relações em uma rede pelo maior
número possível de relações. Redes mais densas podem melhorar a transmissão de
informação uma vez que existem muitos canais de informação e criam mais
oportunidades de deliberação para as redes. No entanto, redes mais densas tendem a ser
menos capazes de se adaptar à mudança fundamental tais como a reestruturação da
própria rede.
Quando estes laços são construídos em torno de um único representante em uma
organização, eles podem ser tênues. Além disso, quando uma única pessoa é
representante da rede dessa organização, a probabilidade é alta que outras pessoas da
organização não sejam comprometidas com a rede e seus objetivos e podendo, portanto,
resistir a uma participação ativa. Múltiplos laços são mais fortes e mais intensos do que
os laços individuais porque eles representam múltiplos interesses (PROVAN e
LEMAIRE, 2012). Contudo, Klijin e Koppenjan (2012) assinalam que nem sempre um
simples aumento do número de conexões será benéfico, mas sim o desenvolvimento de
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ligações específicas com atores específicos é que trarão à rede um maior potencial de
resolução dos problemas.
Alguns estudos de rede abordam a relação entre os laços e suas funções dentro
das interações. A interpretação pode permear por uma visão estruturalista ou conexista.
Na perspectiva estruturalista o foco é sobre a estrutura ou a configuração dos laços da
rede. “It is a structural, topological approach that tends to neglect the content of the ties
in the ego-network” (BORGATTI e FOSTER, 2003, p. 1002). Na abordagem
conexionista, o foco é sobre os recursos que fluem através dos laços sociais. “In this
conception, an actor is successful because she can draw on the resources controlled by
her alters, including information, money, power, and material aid” (BORGATTI e
FOSTER, 2003, p. 1002).
Nas interações, os diferentes atores diferem em suas opiniões sobre as soluções
pretendidas, e esses atores podem incluir civis, grupos organizados, bem como órgãos
governamentais. O próprio processo de tomada de decisão é uma busca de soluções que
envolvem a coleta de informações necessárias. Atores trabalham para determinar quais
soluções seriam aceitáveis para o maior número de partes envolvidas. Deste modo, as
redes podem ser vistas como esforços para unir vários valores uns com os outros
(KLIJIN, 2010). Keast e outros (2004) complementam e inferem que neste tipo de
configuração há um compromisso em que os membros concordam em comprometer
recursos significativos durante um longo período de tempo, contudo, isso não significa
que o compromisso com as próprias organizações desaparecem. De fato, uma das
dificuldades em estruturas de rede é lidar com os conflitos que surgem entre os
objetivos dos membros individuais e a necessidade de se comprometer a articulação,
substituindo as metas. Keast e outros 2004

2.2.2.2.3 Aprendizagem

As diversas abordagens aplicadas a aprendizagem organizacional baseiam-se
sobre algumas suposições, muitas vezes implícitas, a respeito da questão dos níveis de
análise da aprendizagem cognitiva e comportamental e da sua relação com o
desempenho organizacional. Há uma convergência sobre a diferenciação entre o
fenômeno que ocorre em nível individual e aquele que ocorre em nível grupal,
organizacional e interorganizacional (CROSSAN, LANE e WHITE, 1999).
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Os níveis de análise voltados ao indivíduo, ao grupo e a organização estão já
estabelecidos

na

literatura

de

aprendizagem

organizacional,

e

o

nível

interorganizacional tem recebido crescente atenção de pesquisadores. Na unidade de
análise relativa ao indivíduo o foco é direcionado à aprendizagem individual realizada
no contexto da organização. Essa visão baseia-se no pressuposto de que o conhecimento
só pode ser criado por indivíduos, desta forma, tem-se a aprendizagem individual como
base para a aprendizagem organizacional (ANGELONI e STEIL, 2011).
O nível seguinte diz respeito ao grupo no contexto organizacional. De acordo
com a lógica subjacente aos estudos dos processos de aprendizagem em grupos, a
criação e a aquisição de conhecimentos pelo indivíduo são indispensáveis, mas
insuficientes para a aprendizagem organizacional. A aprendizagem em nível do grupo
constitui-se em uma ligação entre a aprendizagem individual e a aprendizagem
organizacional. Os grupos configuram-se no sistema social interveniente, no qual ocorre
o

compartilhamento,

a

aprendizagem

e

o

comportamento

organizacional

(PAWLOWSLY, 2003). O foco do terceiro nível de análise é a organização. Os estudos
no nível da análise organizacional reconhecem a necessidade da aprendizagem
individual e de grupos como fundamental a aprendizagem organizacional, mas destacam
que a aprendizagem organizacional significa mais do que a soma agregada da
aprendizagem individual e do grupo (MAGALHÃES, 1998).
Segundo Synder e Cummings (1998), os indivíduos aprendem em organizações,
contudo esta aprendizagem não necessariamente contribui para a aprendizagem
organizacional. Para os autores, a aprendizagem é organizacional quando: a) é realizada
para alcançar propósitos organizacionais; b) é compartilhada ou distribuída entre os
membros da organização; e, c) os resultados da aprendizagem são mudanças nas
propriedades

da

organização:

sistemas,

estrutura,

procedimentos,

cultura

organizacionais.
Os

processos

de

aprendizagem

organizacional

são

processos

de

institucionalização. A identificação da ocorrência de aprendizado organizacional ocorre
por meio da análise das mudanças institucionalizadas em nível organizacional. Uma
diferenciação relevante entre a aprendizagem individual e do grupo e a aprendizagem
organizacional é que nesta última as estruturas cognitivas e os padrões de
comportamento mantem-se a despeito da rotação de pessoal (KNIGHT, 2002). A
incorporação do conhecimento individual no capital do conhecimento organizacional
baseia-se na premissa de que as organizações podem ser representadas por padrões de
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interação entre indivíduos que tendem a perdurar, mesmo após alguns destes deixarem a
organização (INKPEN, 1996; RANSON, HININGS, GREENWOOD, 1980). A
aprendizagem interorganizacional refere-se à aprendizagem no contexto de grupos ou
pares de organizações com relações de cooperação. A principal questão de pesquisa
para esse nível é como sistemas de conhecimentos externos a organização podem apoiar
a aprendizagem organizacional (POWELL, KOPUT e SMITH-DOERR, 1996).
O nível de pesquisa de rede (network learning) ainda é um construto em fase de
validação, considerando as recentes pesquisas sobre esta configuração. Refere-se à
aprendizagem por um grupo de organizações como um grupo. Se, por meio de sua
interação, um grupo de organizações muda o seu comportamento (e/ou suas estruturas
cognitivas), então é o grupo de organizações que aprendeu, não apenas as organizações
individuais participantes do grupo (LEVINSTON e ASAHI, 1995).
Cabe destacar que os limites entre os níveis de análise são fluidos e conceituais,
enquanto na realidade empírica se encontram fortemente relacionados. Em função desse
aspecto, na prática, é difícil delimitar exatamente quando começa e quando termina uma
unidade de aprendizagem (CROSSAN, LANE e WHITE, 1995).
Foray e Lundvall (2000) ressaltam a importância de se fazer uma distinção entre
os diferentes tipos de conhecimento, e especialmente, entre o conhecimento considerado
como informação complexa e o conhecimento visto como um conjunto de habilidades e
competências. Para isso, os autores distinguem quatro tipos diferentes de conhecimento:
Know-what; Know-why, Know-how e Know-who. O Know-what refere-se ao
conhecimento sobre fatos, por exemplo, o número de pessoas que moram em uma
cidade. Nesse caso, o conhecimento seria próximo ao que normalmente entende-se por
informação.
O Know-why refere-se aos conhecimentos científicos dos princípios e leis de
movimento da natureza, da mente humana e da sociedade. Esse tipo de conhecimento é
importante para o desenvolvimento tecnológico de certas áreas, como na indústria
química em que o acesso a esse tipo de conhecimento permite acelerar a tecnologia e
reduzir a frequência dos erros em triagem e processos equivocados. A produção e
reprodução desse tipo de conhecimento são realizadas por organizações especializadas,
como as universidades. Para ter acesso a esse tipo de conhecimento, as empresas
precisam interagir com essas organizações especializadas, mesmo que pela simples
transferência de mão-de-obra cientificamente treinada ou pelo contato direto com os
laboratórios universitários (FORAY e LUNDVALL, 2000).
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O Know-how refere-se as habilidades, isto é, a capacidade de fazer alguma coisa.
Um empresário julgando as perspectivas de mercado para um novo produto utiliza seu
know-how. Crescentemente importante, o Know-who diz respeito a um mix de
diferentes tipos de habilidades, incluindo o que pode ser caracterizado como habilidades
sociais. O Know-who envolve informações sobre quem saberia o quê, e quem saberia
como fazer o quê. Mas especialmente, envolve a formação de relacionamentos sociais
especiais. Esse tipo de conhecimento seria importante nas economias modernas em que
se verificaria a necessidade de se acessar muitos tipos diferentes de conhecimentos e
habilidades, os quais estariam extensamente espalhados devido à altamente
desenvolvida divisão do trabalho entre organizações e especialistas. Os autores
enfatizam que enquanto o Know-what e o Know-why poderiam ser obtidos por meio de
leitura de livros e base de dados, as outras duas categorias estariam vinculadas à
experiência prática. (FORAY e LUNDVALL, 2000).
Neste contexto, destaca-se o trabalho de Nonaka e Takeuchi (1997, p.63) que
apresentam o conhecimento como uma “crença verdadeira justificada”, ou seja, “um
processo humano e dinâmico que justifica a crença pessoal com relação à verdade”. Os
autores utilizam como base para o desenvolvimento do seu trabalho, a divisão do
conhecimento em tácito e explícito proposto por Polanyi (1958, 1966). Baseado nas
dimensões “tácita” e “explícita” e nos processos de transformação entre essas duas
condições, os autores elaboram a “espiral do conhecimento”, que propõe a transferência
do conhecimento de quatro perspectivas:

Figura 2.1: Espiral do conhecimento

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997)
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Os autores explicam os quatro processos de conversão do conhecimento da
seguinte forma:
- Socialização: é o processo de compartilhamento de experiências que resulta na
criação do conhecimento tácito, como modelos mentais ou habilidades técnicas
compartilhadas. Sem alguma forma de experiência compartilhada, é quase impossível
uma pessoa interpretar o raciocínio do outro;
- Externalização: baseia-se na formulação do conhecimento explícito pelo
compartilhamento do conhecimento tácito. Este é traduzido para explícito por meio do
uso de palavras e/ou imagens, diálogo, reflexão coletiva, metáforas, analogias e
hipóteses, além da dedução, indução e abdução. Segundo Nonaka e Takeuchi (1997),
dos quatro modos de conversão do conhecimento esta fase é a mais importante, pois cria
conceitos novos e explícitos para as organizações;
- Combinação: o conhecimento é fundamentado na análise do conhecimento
codificado em documentos, memorandos, redes de comunicação computadorizadas,
conversas ao telefone, banco de dados e etc. É um processo de estruturação de conceitos
em um sistema de conhecimento, envolve a combinação de conjuntos diferentes de
conhecimento explícito, e ocorrem troca e combinação de conhecimentos por meios
como documentos, reuniões ou redes de comunicação computadorizadas;
- Internalização: é o processo de incorporação do conhecimento explícito no
conhecimento tácito. É intimamente relacionado ao "aprender fazendo". Quando são
internalizadas nas bases do conhecimento tácito dos indivíduos sob a forma de modelos
mentais ou know-how técnico compartilhado, as experiências, com a socialização,
externalização e combinação, tornam-se ativos valiosos. Esse conhecimento tácito
acumulado precisa ser compartilhado com outros membros da organização, iniciando
assim nova espiral de criação do conhecimento.
Por fim, ressalta-se que de acordo com Dusya e Crossan (2005), a aprendizagem
é o processo por meio do qual o conhecimento é criado e desenvolvido. O conhecimento
existente impacta na aprendizagem futura. Nas organizações, esse impacto ocorre
porque o resultado das aprendizagens que chegaram ao estágio de institucionalização no
nível organizacional se sobrepõe aos sistemas, estruturas, rotinas, práticas e normas da
instituição (BONTIS, CROSSNAN E HULLAND, 2002). O conhecimento impacta
especialmente sobre como os grupos mantêm sua compreensão compartilhada e como
as pessoas interpretam o seu ambiente, desenvolvem insights, tomam decisões e
resolvem problemas (LEHNER e MAIER, 2000).
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2.2.2.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO

Existe, na verdade, uma abundância de diferentes significados para o termo
Governança que pode variar conforme o país que o adota e a circunstância que é
adotado. A Governança, em uma forma mais ampla, pode ser tratada como “as formas
em que as partes interessadas interagem uns com os outros, a fim de influenciar os
resultados das políticas públicas” (BOVAIRD e LOFFER, 2003, p. 316). Nesta tese, a
Governança está sendo tratada dentro de um contexto público e representada pela
articulação dos diversos atores para a resolução de um problema público. O conceito de
governança pública envolve uma perspectiva multi-ator e engloba uma pluralidade de
mecanismos que ligam horizontalmente e verticalmente as atividades de vários atores,
como políticos, funcionários públicos, comitês internacionais de organização
governamentais e representantes, grupo de interesse e representantes de organizações
não governamentais, bem como os especialistas. Neste contexto, o próprio Estado está
se tornando incorporado em uma, embora ainda fina e parcial, arena institucionalizada
mais ampla, com uma preocupação com a produção de bens públicos globais.
O processo de governança, conforme Denhardt (2013), refere-se à maneira como
são tomadas as decisões em uma sociedade e como os cidadãos e grupos se relacionam
e interagem na formulação dos propósitos públicos e na implementação das políticas
públicas. Frente ao exposto, torna-se claro que a Governança surge como instrumento
de processos mais democráticos com a ideia de aliar forças entre as três esferas, Estado,
sociedade e mercado em busca de um bem público, que é comum a todos.
Por um lado, o Estado abre mão do seu papel soberano, isto é, não acumula mais
alguns papéis que passam a ser realizados em coprodução com distintos atores. De
acordo com Kickert (1997) o papel do Estado não deve se concentrar somente no
planejamento e execução, mas em mediação. E por outro lado, nasce uma preocupação
com a participação do indivíduo e da sociedade na esfera pública como sujeito e não
apenas mero coadjuvante, desta forma, o envolvimento torna-se imperativo para a
construção de uma configuração mais democrática. E ambos percebendo que a
complexidade dos problemas públicos clama por soluções efetivas, que não podem ser
resolvidas de maneira isolada, exigindo uma atuação conjunta.
Estas novas configurações passam a ser denominadas de redes. As redes, por sua
vez, também possuem uma denominação geral que envolve a interação de vários nós
(atores) formando diversos laços. Segundo Provan e Fish (2007), redes são um conjunto
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de nós e um conjunto de laços que representam os relacionamentos, ou a falta de
relacionamentos entre os nós. De acordo com Provan e Lemaire (2012) as redes
possuem múltiplas relações existentes ou não existentes entre vários indivíduos ou
organizações. Semelhante ao conceito de Governança, o conceito de redes possui vários
desmembramentos, conforme visto no segundo capítulo.
Entre estes destaca-se aqui as redes de governança – foco desta tese – em que
atores – públicos e privados - tentam desenvolver um entendimento comum dos
problemas políticos emergentes e de formular e implementar soluções conjuntas
(TORFING e SORENSEN, 2014). Klijin (2008) utiliza o termo para descrever a
formulação de políticas pública e implementação através de uma teia de relações entre o
governo, os atores empresariais e da sociedade civil. Deste modo, é possível afirmar que
o estudo de redes de governança transcende a simples análise de laços diádicos
bilaterais se preocupando com as relações multilaterais essenciais para a obtenção de
um resultado coletivo.
A criação de uma rede parte de uma identificação de um problema público
que não pode ser resolvido unilateralmente. Por outro lado, os atores que passam a se
envolver dentro da rede, seja como indivíduo ou representante de alguma organização,
possuem algo que contribui para a resolução do problema identificado, seja tempo,
conhecimento ou know how. As redes são arranjos complexos por envolver múltiplos
nós (atores). Apesar de cada um dos atores terem sua trajetória, crenças e valores, juntos
eles passam a ter valores compartilhados que permeiam a rede e guiam as atitudes e
comportamentos dos membros em prol de um objetivo comum. Desta forma, as redes
são compostas por representantes de diversos segmentos, e pode se dar por meio de um
processo de escolha entre os pares, do ator que representará o grupo na rede ou pela
indicação de um membro específico para a sua composição.
A complexidade advém também da formação de múltiplos laços tornando a
interação mais complexa e por consequência a governança da rede. A governança pode
ser compartilhada pelos atores, representada na pessoa de um dos atores ou até mesmo
externa, com uma organização que assume como responsável. A governança passa a ser
crucial dentro do arranjo para que existam as rotinas da rede que fazem com que o
grupo siga coeso em busca dos objetivos traçados. Neste contexto, o papel do líder
também se torna crucial de modo a auxiliar os atores em suas funções e intermediar as
interação entre atores heterogêneos, que podem ser marcadas por dificuldades de
comunicação e conflitos.
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De acordo com Borgatti e Foster (2003) a interação entre os atores pode se
dar por laços fortes e laços fracos. Os laços fortes são consequência de uma maior
aproximação entre os atores, se fortalecem com o tempo e tornam a rede mais densa. O
acúmulo de conhecimento gerado pelos laços propicia a criatividade e inovação. Em
contrapartida, Granoveter (1983) em sua obra “A força dos laços fracos” defende a ideia
de que os laços fracos, apesar de serem menos densos e mais solúveis, propiciam a
difusão de informações e novas ideias e que há uma “eficácia dos laços fracos em
alcançar socialmente alvos distantes e desconhecidos”.
O processo de colaboração nas redes envolve interações verticais (por meio
de órgãos governamentais) e horizontais (através das fronteiras) extrapolando, algumas
vezes, os limites organizacionais e locais. A colaboração pode ajudar a mobilizar
recursos adicionais. De acordo com Poocharoen e Ting (2013) as partes podem partilhar
riscos, responsabilidades e recompensas, investem tempo substancial podendo ter altos
níveis de confiança. Portanto, a colaboração é uma relação mais estreita entre as partes
em que emergem novas estruturas e se constrói o capital social. Apesar da similaridade
em relação à temática trabalhada aproximar os atores de modo que eles interajam em
rede, não significa que os atores não possuam diferenças e algumas vezes conflitos de
objetivos e interesses. Portanto, estes conflitos devem ser amenizados por meio de
constantes diálogos e negociações em que os interesses comuns transcendam ao
individualismo.
A colaboração acontece ao passo que a reciprocidade está presente nas
interações, isto é, os atores acreditam que haverá uma ajuda mútua e que o sentimento
de solidariedade será predominante em detrimento aos comportamentos oportunistas.
Em decorrência do sentimento de reciprocidade os conhecimentos serão compartilhados
produzindo aprendizagem no grupo e com a convivência entre os membros, novas
experiências serão agregadas criando desta forma uma interdependência.
As redes são estruturas de interdependência, envolvendo múltiplos atores e/ou
organizações ou suas partes, onde uma unidade não é apenas um subordinado formal
dos outros em algum arranjo hierárquico (AGRANOFF e Mc GUIRE, 2001). A
interdependência acontece ao passo que cada um dos atores individualmente depende
dos recursos materiais e imateriais, que acarreta uma interdependência na tomada de
decisão e por consequência na resolução do problema público. Não existe um único
ator, público ou privado, que detêm todo o conhecimento e informações necessárias
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para resolver problemas complexos, dinâmicos e diversificados e nenhum ator com
visão geral suficiente para tornar a aplicação do instrumento necessariamente eficaz.
Nesta interdependência a confiança se torna crucial para que nenhum dos atores
se sinta em desvantagem. Segundo Agranoff e Mc Guire (2001) são várias as forças que
constroem confiança nas redes, dentre elas é possível destacar o compartilhamento de
informações e os relacionamentos de longo prazo, mesmo que o contato seja
intermitente. Ainda conforme os autores, a confiança no comportamento coletivo está
ligada a obrigação com o outro. Tais obrigações fiduciárias são essenciais para que a
rede se sustente porque envolvem a obrigação de participar de forma ampla para além
dos limites de transações específicas, mensuráveis. Em tempo, a trajetória da rede se
crucial para a condução de ações futuras e neste percurso, as ações conduzirão esta
articulação por um determinado caminho. A trajetória é sensível às instituições
envolvidas e ao contexto local. Desta forma, o contexto político, em se tratando de redes
públicas, que sofrem com a alternância política em função da troca de governos e de
partidos políticos, correndo o risco de terem suas ações interrompidas, se torna crucial
de modo a favorecer ou desfavorecer as ações estabelecidas. Neste ambiente, a
aprendizagem, por meio da troca de informações e conhecimento torna-se crucial para a
definição do caminho a ser percorrido.
Portanto, como síntese do texto elaborado anteriormente, alguns elementos se
fazem presentes no estudo de redes e importantes para o entendimento das questões que
permeiam os atores e suas relações nestes arranjos. De acordo com a figura 2.4, os
elementos foram disposto em duas perspectivas, no que tange à estrutura de governança
e a análise de rede.
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Figura 2.4 – Elementos constituintes da rede de governança

REDES DE
GOVERNANÇA

PERSPECTIVA
Estrutura de
governança

Governança
Colaboração
Interdependência
Resultado

Análise de rede

Trajetória
Interação
Aprendizagem

Fonte: Elaborado pela autora (2018).
Conforme a figura acima, nas redes de governança são tratadas duas
perspectivas, a de estrutura de governança e a de análise de rede. Os elementos
dispostos referentes à estrutura de governança: a governança, colaboração,
interdependência e resultado e os elementos que se referem à análise de rede: a
trajetória, a interação e a aprendizagem.
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CAPÍTULO III: A VIOLÊNCIA E SUAS PERSPECTIVAS EM NÍVEL
MUNDIAL: ALGUMAS EXPERIÊNCIAS NA EUROPA E NA AMÉRICA
LATINA

Destaca-se que a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher
das Nações Unidas define violência contra as mulheres como: "Qualquer ato de
violência baseado em gênero que tenha como resultado possível ou danos físicos,
sexuais ou psicológicos reais, incluindo ameaças, coerção ou privação arbitrária de
liberdade, seja ela na vida pública ou na vida privada”. Abrange, sem limitação,
"violência física, sexual e psicológica na família, incluindo pancadas, abuso sexual de
garotas em casa, violência relacionado ao dote, estupro por marido, mutilação genital e
outras práticas e crimes tradicionais contra as mulheres, violência exercida por pessoas
que não sejam a marido e violência relacionadas à exploração; física, sexual e
psicológica em nível da comunidade em geral, incluindo violações, assédio sexual e
intimidação no trabalho, em instituições de educação e outras áreas, tráfico de mulheres
e prostituição forçada; e a violência física, sexual e psicológica perpetrada ou tolerada
pelo Estado, onde quer que ela aconteça" (CEPAL, 2015, p.40).
A intenção deste capítulo é caracterizar, bem como apresentar como é tratada,
em nível mundial, a questão da violência. Para tal, foram pesquisados artigos sobre as
diversas realidades que pudessem mostrar a evolução da temática, da década de 70,
como foi o caso dos movimentos iniciados na Holanda, até os dias atuais. Neste
contexto, primeiramente aborda-se a temática dentro do contexto da União Europeia,
em que se evidenciam alguns eventos que impactaram diretamente à problemática da
violência, como as Conferências Mundiais da Mulher e o Programa Daphne. É tratada a
forma com que países como Holanda, França, Portugal e Espanha engajam-se
internamente na luta contra a violência. Num segundo momento a temática é tratada em
nível de América Latina, Brasil e Santa Catarina.

3.1 UNIÃO EUROPEIA: O COMBATE À VIOLÊNCIA
A temática da violência contra a mulher vem sucitando debates constantes
atualmente pela sua notoriedade e crescente discussão sobre igualdade de gênero, maior
participação da mulher nas diferentes áreas e esferas. Na Europa essa discussão começa
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a ganhar voz por meio das mulheres que passaram a reivindicar uma maior atenção às
problemáticas advindas com a desigualdade de gênero e a perpetuação da violência.
Desta forma, não é coincidência que as discussões e políticas, dentro da esfera pública,
tenham sido desencadeadas pelos movimentos feministas e grupos de mulheres
vinculadas à temática.
Conforme Corradi e Stockl (2016) nos diferentes países da União Européia,
embora em diferentes momentos, os movimentos de mulheres foram os primeiros atores
a trabalhar para a criação de ajuda de emergência para mulheres vítimas de violência.
Os movimentos de mulheres também foram os primeiros a articular a questão da
violência sexual e a pressionar para reconhecê-la como um problema público. Esses
grupos chamaram a atenção da opinião pública sobre o assunto e exerciam pressão
sobre a esfera pública para que a temática estivesse firmemente na agenda nacional,
com a devida atenção e financiamento adequado, de modo a acarretar estabilidade e
longevidade às ações. Dessa forma, o tópico passou a ser assunto em nível internacional
com várias Conferências lideradas pela ONU e com propostas voltadas para uma maior
participação da mulher na sociedade.
A I Conferência Mundial da Mulher foi realizada em 1975, na cidade do
México, com o lema “Igualdade, desenvolvimento e paz”, cujo tema central era a
eliminação da discriminação da mulher e o seu avanço social. Como resultado das
discussões realizadas pelos participantes, foi adotado um Plano Mundial de Ação, com
diretrizes de governos norteadoras para o período de 1976-1985. Mais especificamente
em relação à violência foi sugerido o desenvolvimento e implementação de um
Programa de assistência jurídica para uma efetiva proteção por meio de legislação e
uma publicização a respeito dos direitos das mulheres e garantias constitucionais
principalmente àquelas de setores mais pobres. A Conferência propiciou a criação do
Fundo de Contribuições Voluntárias das Nações Unidas para a Década da Mulher, o
qual se transformaria em Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher
(UNIFEM) (ONU).
A partir da I Conferência, consolidou-se um espaço estratégico para a discussão
da temática, no qual se formulou a II Conferência Mundial da Mulher sob o lema
“Educação, Emprego e Saúde” ocorrida em 1980 em Copenhague. A comunidade
internacional tomou maior consciência sobre os diversos fatores que ainda colocavam a
mulher num patamar de inferioridade nas questões de gênero, como a falta de
participação dos homens no processo de igualdade, vontade política insuficiente por
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parte dos Estados para o enfrentamento às desigualdades de gênero, escassez de
mulheres nos postos de decisões e baixo investimento nos serviços sociais de apoio. O
programa de ação para a década seguinte demandou medidas mais incisivas, como
medidas de caráter jurídico, para o alcance da igualdade na participação social, política
e nos lugares de tomada de decisões. Aliado a isso, a Assembleia Geral das Nações
Unidas aprovou a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher
(CEDAW). A Convenção, em atuação conjunta com as ações da Comissão do Status
das Mulheres (CSW), é considerada um dos principais instrumentos para a promoção da
igualdade e empoderamento das mulheres, sendo reconhecida como a “Carta dos
Direitos das Mulheres” (ONU).
A III Conferência Mundial sobre a Mulher em Nairóbi teve como tema central
“Estratégias Orientadas ao Futuro, para o Desenvolvimento da Mulher até o Ano
2000”. A partir de uma avaliação do decênio, os membros participantes chegaram à
constatação de que poucas metas tinham sido alcançadas, conduzindo a uma melhor
organização e pressão da sociedade civil com o pleito de uma maior participação das
mulheres na produção das riquezas das sociedades. Dentre os compromissos firmados,
destacam-se: a igualdade no acesso à educação, oportunidades no trabalho e atenção à
saúde das mulheres. A comunidade internacional tomou uma maior consciência sobre
alguns aspectos ainda ausentes em relação a temática, como: a falta de participação dos
homens no processo de igualdade, vontade política insuficiente por parte dos Estados
para o enfrentamento às desigualdades de gênero, escassez de mulheres nos postos de
decisões e baixo investimento nos serviços sociais de apoio (ONU).
Como avaliação dos avanços obtidos nas conferências anteriores e análise dos
obstáculos que devem ser superados a fim de que as mulheres pudessem exercer
plenamente seus direitos e alcançar seu desenvolvimento integral, foi realizada na China
a IV Conferência Mundial sobre a Mulher com o tema central “Ação para a Igualdade, o
Desenvolvimento e a Paz”. A Plataforma de Ação de Pequim afirma os direitos das
mulheres como direitos humanos e comprometidos com ações específicas para garantir
o respeito a esses direitos. A Conferência define o conceito de gênero para a agenda
internacional, empoderamento das mulheres e transversalidade das políticas públicas
com a perspectiva de gênero. O diferencial em relação as demais Conferências foi o
admissão da necessidade de mudar o foco da mulher para um conceito mais extensivo, o
de gênero, reconhecendo a necessidade de uma reavaliação da estrutura da sociedade.
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Essa mudança representou uma reafirmação de uma concepção mais ampla e global,
não mais focado nas mulheres, mas em questões de interesse universal (ONU).
A Organização das Nações Unidas vem sendo um instrumento fundamental na
tomada de consciência mundial acerca da condição social das mulheres e o
compromisso com as administrações públicas da maioria dos países membros, que se
veem obrigados a tomar uma série de medidas para cumprir, mesmo que seja
minimamente, com as declarações e princípios. De certo modo, as declarações
internacionais acabam sendo utilizadas como argumento pelos estados membros para
pressionar os governos a cumprir o compromisso com esta matéria. Neste sentido, a
consciência e o compromisso internacional vão avançando, mesmo que lentamente, por
meio das pressões complementárias que são exercidas pela base da sociedade e pela
superestrututra dos organismos internacionais (ALBERDI e MATA, 2002).
Ratificando as ideias discutidas nas Conferências realizadas pela ONU, Corradi
e Stockl (2016) apontam que a União Européia esforçou-se para garantir a igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres. Durante 20 anos, as directivas de gênero da UE
visaram principalmente os objetivos de igualdade de remuneração e condições de
trabalho e a igualdade de tratamento na segurança social, o que garantiu um quadro
jurídico para a igualdade em que as mulheres europeias puderam se beneficiar. No
entanto, as autoras alertam que, uma vez que as disposições no domínio (como
recomendações, resoluções, comunicações) são juridicamente não vinculativas, tornamse fracas para efetivamente gerar igualdade entre os sexos.
Embora a UE tenha deixado de adotar uma legislação vinculativa e estabeleça
autoridade jurisdicional ou lei dura, conforme Montoya (2008), a abordagem de direito
suave foi além de mera retorica. A UE destinou milhões de euros para financiar
campanhas de conscientização pública e pesquisas, e para criar programas
transnacionais. Além de colocar pressão sobre os Estados membros e candidatos para
fortalecer a política interna, a UE contribuiu com importantes recursos destinados a
aumentar a capacidade de organizações para combater de forma mais eficaz a violência
contra as mulheres.
A partir da III Conferência das Nações Unidas em Nairobi houve um aumento
com a preocupação em relação a violência contra a mulher (VCM) em nível europeu.
Em 1986, a Comissão dos Direitos da Mulher do Parlamento Europeu elaborou um
relatório abrangente sobre o tema, sendo aprovada a "Resolução sobre a Violência
contra a Mulher", que pedia uma revisão das leis dos Estados membros sobre agravos
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sexuais, com extenso esclarecimento jurídico, com o objetivo de erradicar atitudes
sexistas em relação à vítima e para melhorias na capacitação de policiais e colaboração
entre profissionais que lidam com as vítimas (Parlamento Europeu, 1986).
De acordo com Corradi e Stockl (2016), a violência contra a mulher tem sido
uma prioridade recorrente na agenda da UE e foi abordada com uma variedade de
ferramentas políticas e de mídia: o "Relatório sobre a necessidade de estabelecer uma
campanha ampla para a tolerância zero à violência contra a mulher", que foi aprovado
pelo Parlamento em 1997; a campanha sobre a violência contra a mulher, lançada pela
Comissão Europeia em 1999; e, entre o final da década de 1990 e a virada do milênio, o
Conselho das Presidências da UE da Áustria, Alemanha, Finlândia, Portugal e Espanha,
organizou conferências sobre o tema e adotou recomendações para combater a violência
contra a mulher. Em 1997, a Comissão Européia criou o Programa Daphne, um
programa de capacitação, promovendo o estabelecimento de redes entre ONG‟s locais
que trabalham no campo da violência nas sociedades europeias.
O programa Daphne surgiu com o objetivo de proteger as crianças, jovens e
mulheres contra a violência, buscando assegurar a saúde física e mental das vítimas. As
ações são transnacionais e estão voltadas para o lançamento de redes multidisciplinares
e assegurar a troca de informação sobre boas práticas e cooperação em nível
comunitário e a consciencialização do público. Na perspectiva da estratégia de préadesão dos países candidatos da Europa Central e Oriental o Programa foi aberto à
participação desses países, bem como à dos países do Espaço Económico Europeu
(EEE), Chipre, Malta e Turquia, segundo disposições específicas (Comissão Européia).
O Programa Daphne representa o início de uma cooperação europeia em nível
das organizações não governamentais (ONG) e das organizações de voluntários que
desempenham um papel no combate à violência exercida contra as crianças, os
adolescentes e as mulheres. A iniciativa se deu com a implantação do Programa Daphne
I, que teve um investimento de 20 milhões e permaneceu vigente de 2000 a 2003. As
medidas que foram propostas pelas ONG‟s neste Programa abrangeram, por um lado, a
criação e o reforço de redes europeias e, por outro, a realização de projetos-piloto, cujos
resultados podiam ser transferíveis para outros Estados-Membros e regiões,
apresentando assim um valor acrescentado em nível europeu (COMISSÃO
EUROPÉIA). Em consequência, surgiu o Programa Daphne II de 2004 a 2008 que
contou com um investimento de 50 milhões. Conforme Montoya (2008) este
alargamento da UE, bem como o elevado número de propostas apresentadas nas duas
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primeiras fases do Programa Daphne, forneceu a justificativa de um aumento no
orçamento, que permitiu o financiamento de uma gama mais ampla de atividades
voltadas para o combate à violência. Em sequência pelo Programa Daphne III,
baseando-se nas realizações dos programas anteriores, com um orçamento de 116, 85
milhões num período de 2007 a 2013.
Na visão de Montoya (2008) a UE contribui para a capacitação diretamente,
através da distribuição de recursos, mas também indiretamente, através da facilitação de
redes transnacionais. A formação destas redes transnacionais liga atores na sociedade
civil, estados e internacionais. Organizações formadas para a mobilização contra a
violência e com o intuito de multiplicar as oportunidades dos grupos marginalizados.
Neste sentido, as redes transnacionais foram reconhecidas como fornecedoras dos
movimentos de mulheres com uma nova direção espacial para a mobilização. Estas
redes promovem a comunicação e facilitam a partilha de recursos e servem como canais
de informações sobre diferentes modelos de políticas, bem como estratégias que podem
ser aplicadas para promover uma mudança política.
Corradi e Stockl (2016) apresentam os progressos realizados em relação às ações
e aos serviços implementados na UE ao longo de quatro décadas. Os serviços
implementados envolvem diversas ações como: criação de abrigos, que em quase todos
os países são o primeiro serviço prestado; ação governamental que presta grande
incisividade a iniciativas, como o lançamento de campanha nacional e a criação de uma
linha direta para a denúncia da violência; estratégias governamentais coordenadas entre
diferentes agências; legislação para ordens de restrição, o que implica mudar o código
penal para uma proteção mais eficiente e imediata da vítima; recolha sistemática de
dados por agências nacionais de estatística ou centros de pesquisa credenciados; e,
finalmente, programas para homens violentos, de modo a insentivar a resocialização do
agressor e evitar a reincidência. Essas ações de intervenção com os agressores são
recomendações da IV Conferência Mundial sobre as Mulheres (ONU) e o Comitê de
Ministros do Conselho da Europa, que incentivam os programas de modo a priorizar a
segurança de mulheres e crianças em todos os seus níveis.
No quadro abaixo é possível visualizar a evolução dos serviços iniciados na
década de 70 até o ano 2000, com a adoção dos seis serviços básicos (abrigos,
estratégias governamentais, ordem de restrição, dados estatísticos e programa para
abusadores) pelos países da União Européia e identificar o momento em que os
governos nacionais ou locais de cada país iniciaram suas ações públicas. Corradi e
104

Stockl (2016) agrupam os países em três grupos, os chamados Early Birds, os países
nos quais a ação governamental começou em meados da década de 1970 até o início dos
anos 80, representado no quadro pela Holanda; Intermediários, onde a ação
governamental começou no final da década de 1980 ao início dos anos 90, representado
no quadro pela França e Espanha; e os Recém-chegados: países onde a ação
governamental começou em meados da década de 1990, representado por Portugal.

Quadro 3.1 – Desenvolvimento de políticas de violência contra a mulher
1970
Holanda
Abrigos
Ação
governamental
Estratégias
governamentais
coordenadas
Ordem
de
restrição
Dados
estatísticos
Programa para
abusadores
Espanha e
França
Abrigos
Ação
governamental
Estratégias
governamentais
coordenadas
Ordem
de
restrição
Dados
estatísticos
Programa para
abusadores
Portugal
Abrigos
Ação
governamental
Estratégias
governamentais
coordenadas
Ordem
de
restrição
Dados
estatísticos
Programa para
abusadores

Ações

X
X
Igualdade
de
remuneração
1975

1980

Ações

1990

X
X

X
X

X

X

X
X

Conferência
de Viena

2000
X
X
X

Conferência
de
Beijing
1995

X
X
X

Igualdade
de
tratamento
1973
X
Segurança
Social
1973

Ações

Conferência
de
Nairobi
1935

X
X

X
X

Resolução
Europeia de
violência
contra a
mulher

X

X

Relatório
sobre
tolerância
zero
1997
Programa
Daphne
1997

X
X
X

X
X

CEDAW
1979

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

Fonte: Adaptado de Corradi e Stockl (2016).
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De acordo com Corradi e Stockl (2016) os progressos ilustram a intensificação
das disposições políticas realizadas ao longo do tempo, mesmo havendo alguns países
que ingressaram nas políticas décadas mais tarde em relação aos outros países, eles
foram capazes de avançar para o novo estágio. Portanto, é possível identificar que o
progresso na política não é linear, mas incremental, ou seja, os países se beneficiam de
maneira tardia dos progressos realizados pelos países que começaram primeiro,
existindo um efeito multiplicador aplicável ao progresso da história.
Essa questão do efeito multiplicador se torna mais clara quando a análise passa a
ser feita de modo global e histórica. Na década de 1970, as diretrizes do mercado de
trabalho parecem ter pouca ou nenhuma conexão com o desenvolvimento de políticas
sobre a violência contra a mulher. Na década de 1980, a "Resolução sobre a Violência
contra a Mulher" foi concomitante com o início do envolvimento da ONU neste campo,
mas foi na década de 1990 que as ações mais fortes da UE entraram em vigor,
simultaneamente com a aceleração da política de estados-nação.
O Quadro 3.1 também indica um terceiro elemento que tem influência no
desenvolvimento de políticas, o compromisso e o estímulo da ONU. Em 1979, a
Assembléia Geral da ONU aprovou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), que muitas vezes é definida
como a lei de direitos internacional para as mulheres, dando um impulso mundial para
melhorar a participação igualitária das mulheres na sociedade. A violência contra a
mulher foi incluída na agenda da ONU desde a III Conferência sobre as mulheres, em
Nairobi (CORRADI e STOCKL, 2016).
Baseado nos três grupos da classificação de Corradi e Stockl (2016),
mencionado anteriormente, os países do Early Birds, os Intermediários e os Recém
chegados, na adoção de legislação no combate à violência contra a mulher, optou-se por
abordar, no item seguinte, um pouco a situação de alguns países que representam essa
classificação, Holanda, França, Portugal e Espanha. Desta forma, procurou-se
estabelecer como ocorreu a evolução desses países no que tange aos serviços e
legislação na temática da violência.
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3.1.1 Holanda

A mobilização feminista contra a violência na Holanda começou em 1974,
quando um grupo de trabalhadoras sociais feministas começou a politizar a questão do
abuso das mulheres e abriu o primeiro abrigo em Amsterdã. Esta iniciativa espalhou-se
rapidamente por toda a Holanda e em poucos anos, uma extensa rede nacional de
abrigos femininos foi formada com o mesmo nome “Não toque no meu corpo”. Como
resposta a uma década de mobilização feminista, a Coordenação de Ações
Governamentais e Planos Políticos foram criadas em 1982, oferecendo apoio
institucional para o diálogo contínuo entre o governo e os movimentos (CORRADI e
STOCKL, 2016).
De acordo com Kessel e outros (2006) o início da intervenção do governo contra
a violência sexual começou com a chamada "Conferência de Kijkduin" em 1982 sobre
violência sexual contra mulheres e meninas. A violência sexual e física passa a ser
colocada em uma nova agenda, a política parlamentar, visando prevenção, apoio e
informação pública sobre a temática. Na visão do autor, essa política se tornaria a pedra
angular da política de igualdade de oportunidades na década de 1980. Na Conferência
de 1982, dentre os participantes incluia-se um pequeno grupo de profissionais
feministas, como publicistas e acadêmicas, que foram ouvidas não apenas em questões
políticas fundamentais, mas também no seu apelo por mais conhecimento sobre
violência. A recomendação do congresso foi que houvesse uma maior pesquisa
acadêmica sobre a natureza e extensão das várias formas de violência contra as
mulheres, especialmente na esfera privada.
A intervenção do Estado foi legitimada sob o argumento de que a violência
contra a mulher é um problema social estrutural relacionado à posição desigual das
mulheres na sociedade. As medidas propostas contra o abuso incluíram o
aprimoramento das possibilidades das mulheres para resistir à violência, melhorando
instalações de abrigo para vítimas de violência sexual e conscientização de profissionais
envolvidos nesta luta. Além do plano de políticas, o governo também propôs um
regulamento específico para o apoio estatal aos serviços de abrigo. A abordagem da
política holandesa consistia, portanto, num enquadramento feminista da questão
combinada com uma abordagem de política de medidas suaves, incluindo capacitação,
conscientização e assertividade, treinamento policial e aprimoramento do serviço de
atendimento (ROGGEBAND, 2012).
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Segundo Roggeband (2012) em 1982, a Secretária de Estado, convidou ativistas
feministas e decisores políticos para estabelecer metas e princípios para a política
estadual para combater a violência contra as mulheres. Da conferência resultou um
documento publicado pelo Ministério dos Assuntos Sociais que forneceu uma análise do
problema e formulou medidas para combater este tipo de violência. O governo de
oposição que assumiu o cargo em 1982 adotou a análise feminista, incluindo a maioria
dos objetivos e princípios estabelecidos neste documento, e emitiu um primeiro plano
de política nacional em 1984 (KESSEL e outros 2006).
O governo reconheceu a importância do problema, mas só poderia começar sua
política contra a violência sexual após obter informações de caráter preciso por meio de
pesquisa. Foram necessários dados específicos para o desenvolvimento da política de
igualdade de oportunidades, mas também para convencer os dois ministérios
interessados, Justiça e Bem-estar, da gravidade do problema. Por iniciativa da Direção
de Coordenação de Políticas de Igualdade de Oportunidades (parte do Ministério dos
Assuntos Sociais), os dois ministérios fizeram recomendação para a realização de uma
pesquisa sobre violência física e sexual contra mulheres e meninas. Como iniciativa do
governo houve dois projetos de pesquisa sobre a temática (GRÜNELL, 2011).
Os resultados dos dois projetos de pesquisa sobre abuso sexual de mulheres e
meninas e sobre violência física em relações heterossexuais, que foram apresentadas em
1988 e 1989, respectivamente, foram foco de transmissões de noticiários nacionais e de
muita atenção na mídia de massa, afirma Grünell (2011). A pesquisa trouxe informações
alarmantes com altos números de violência. A extensão do problema foi subestimada de
forma abrangente pelo público em geral e os meios de comunicação. Um debate público
generalizado espalhou-se rapidamente e a resposta aos críticos surgiu a partir de
comentaristas e pesquisadores feministas.
O início dos anos 90 apresentou uma nova regressão para o movimento das
mulheres contra a violência. Apesar da mudança de governo para uma coalizão entre os
Democratas-Cristãos e Partido Trabalhista, o governo concentrou-se na descentralização
e operação de privatização, adotando um estilo neoliberal de governo com ênfase na
eficiência e no mercado. A privatização afetou os serviços específicos que atendiam
casos de violência e organizações de mulheres que trabalhavam ativamente no campo,
os cortes no apoio estatal implicaram o desaparecimento de alguns serviços e
organizações. Algumas organizações de mulheres perderam seus subsídios, uma série de
serviços específicos de violência sexual, como linhas diretas e centros de crise de
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estupro, pararam de funcionar e alguns grupos decidiram fechar seus abrigos, enquanto
outros continuaram apenas com o financiamento local. Além disso, a coalizão adotou
um discurso neutro em termos de gênero, o que dificultou a reestruturação das questões
sobre a mulher, à medida que a distinção entre os sexos aparecia como discriminatória
(ROGGEBAND, 2012).
Considerando que a lista de medidas foi ampliada com a definição de estupro no
casamento como crime em 1991, a nova definição legal estava em desacordo com as
demandas feministas. Assim sendo, a autora aponta dois aspectos adotados pelo
governo sobre o progresso da política de combate à violência sexual contra mulheres e
meninas. Primeiro, o novo quadro enfatizou a violência contra as mulheres como
problema de saúde pública e defendeu uma abordagem mainstream, em vez de gênero.
Coincidiu com uma mudança na responsabilidade política para a questão da unidade de
igualdade e violência de gênero dentro do Departamento de Assuntos Sociais e
Emprego ao Departamento de Bem-estar, Saúde Pública e Cultura. Em segundo lugar, o
papel dos perpetradores tornou-se mais destacado e o tratamento definido como um
objetivo central da política (ROGGEBAND, 2012).
De acordo com Roggeband (2012), pela primeira vez o tratamento dos
perpetradores recebeu atenção do governo. Em 2007, tanto a ONU quanto o Comitê
para Eliminação da Discriminação Contra a Mulher criticaram os holandeses neutros em
termos da abordagem de gênero. Em resposta, um novo governo de centro-esquerda
emitiu uma política intitulada "The Next Phase" em 2008. Neste plano, o governo
reconheceu que 85% das vítimas de violência doméstica são mulheres, que as diferenças
de poder e de gênero entre perpetrador e vítima desempenham um papel relevante, e que
o domínio do homem é uma causa subjacente da violência. Neste sentido, a luta contra a
violência não pode ser vista isoladamente das estruturas sociais e normas culturais que
representam e legitimam este comportamento. Apesar das questões de gênero estar
explícita na abordagem de diagnóstico, o prognóstico não faz qualquer referência a
abordagem de gênero. Em vez disso, o governo anunciou que estudaria para o próximo
período, como as políticas de violência doméstica poderiam tornar-se mais específicas
de gênero.
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3.1.2 França

Na França, os grupos militantes dos movimentos feministas vêm mobilizando a
opinião pública contra estupro e violência desde o final da década de 1970. Contudo, a
temática vai emergir apenas durante os trabalhos preparativos para a Conferência
Internacional da ONU sobre mulheres, realizada em Nairóbi em 1985. A primeira
campanha de luta contra a violência doméstica foi realizada em 1989 e financiada pela
Secretaria dos Direitos da Mulher. Desse modo, a ação governamental sobre violência
contra a mulher e a violência doméstica começou entre o final da década de 1980 e o
início dos anos 90 (CORRADI e STOCKL, 2016).
De acordo com Jaspard (2007), o apoio à vítima passa a ser institucionalizado e
comissões de ação departamentais que tratam a temática da violência contra a mulher
são criadas. Essas comissões devem, sob responsabilidade municipal, assegurar a
coordenação entre os vários atores locais institucionais e associativos: polícia, justiça,
saúde e assistência social. Associações que combatem a violência contra as mulheres,
como a Associação Europeia de violência contra as mulheres no trabalho, Coletiva
feminista contra o estupro e a Federação Nacional de Solidariedade às Mulheres passam
a ser subsidiadas e sustentadas pelo estado.
Em 1995, a França teve como missão coordenar a IV Conferência Mundial de
Pequim sobre as Mulheres. O relatório da Conferência, escrito por Claire Aubin e
Hélène Gisserot, - Mulheres na França (1994) – insistiu no pedido de "estatísticas
precisas sobre violência contra as mulheres". Aproveitando o impulso gerado pelo
compromisso formal dos Estados em combater a violência contra as mulheres na
Conferência, membros da comissão francesa (institucionais, associações ativistas e
especialistas), começaram a refletir sobre a implementação das recomendações emitidas
em Pequim, em particular na medição do fenômeno (JASPARD, 2007).
Em 1996, os funcionários do escritório de Serviço de Direitos da Mulher, após
consultar os especialistas do Comitê sobre Violência contra a Mulher, previram a
implementação de um projeto de pesquisa estatística sobre o assunto. O projeto de
pesquisa, intitulado Enveff, foi concebido no início de 1997 dentro do Serviço de
Direitos da Mulher, com a assistência da delegação da Comissão Regional para os
Direitos da Mulher, associações e cientistas especializados em pesquisas quantitativas
sobre questões de gênero. A equipe de pesquisa se constitui, bem como o Comitê de
Direção que reúne os atores sociais encarregados da questão da violência contra as
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mulheres, incluindo personalidades da sociedade civil (APAV, 2003; BROWN e
WIDMER, 2006).
Em relação ao projeto de pesquisa pioneiro para a quantificação do número de
violência na França, Brown e Widmer (2006) afirmam que as equipes multidisciplinares
de instituições públicas de pesquisa tiveram a preocupação de trabalhar em estreita
colaboração para produzir resultados comparáveis. O objetivo comum era medir, para
toda a população de cada território, os vários tipos de violência interpessoal (verbal,
psicológica, física e sexual) para melhor compreender o fenômeno social da violência
contra a mulher. A coleta de dados foi realizada em amostras representativas de
mulheres de 18 a 59 anos vivendo em domicílios comuns e de acordo com o método
CATI (telefone e coleta assistida por computador).
Na visão de Jaspard (2007) a divulgação dos resultados acelerou a consciência
de todo o corpo social. A segunda conferência de imprensa, realizada em 2001,
apresentou resultados mais refinados. Apesar de ter pouco impacto na mídia, sua ampla
disseminação para os atores sociais e políticos os habilitaram, com base em análises
mais detalhadas, a aperfeiçoar suas ações em relação a temática. Pesquisadores viajaram
por toda a França a fim de comunicar e explicar os resultados, divulgando amplamente
informações sobre o projeto Enveff. A Campanha de violência contra as mulheres,
implementada pela Secretaria de Direitos da Mulher em janeiro de 2001, baseou-se nas
conclusões do Enveff e propagou a luta contra a violência com o slogan: "quebrar o
silêncio".
A partir de 2000, cinco anos após a Conferência de Pequim, os poderes públicos
franceses, como todos os estados signatários, apresentaram uma avaliação das medidas
tomadas para a questão da violência contra as mulheres. E ao assumir a presidência da
União Europeia, a França teve que dar um bom exemplo. O governo implementou uma
seqüência contínua de planos de ação nacionais interdepartamentais, que melhoraram o
apoio às vítimas, a prevenção da reincidência, a aplicação de ordens de proteção, bem
como a pesquisa nesta área (CORRADI e STOCKL, 2016). Atualmente, na percepção
de Corradi e Stockl (2016) em comparação com os outros países europeus e de acordo
com a natureza de suas instituições políticas, a França possui uma forte política de
intervenção centrada no estado, mas com ações locais fracas.
Grande parte dos programas de perpetradores na França forma uma aliança
interinstitucional contra a violência que, de acordo com Geldschläger e outros (2010),
trabalham com homens que buscam um tratamento seja por ordem judicial ou de
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maneira espontânea. O financiamento dos programas se dá por meio de projetos, que
com frequência é mista (nacional, regional, municipal e participação econômica por
parte do cliente). Alguns oferecem serviço de apoio às vitimas, integrado ou por meio
de organizações colaboradoras, não existindo intervenções coordenadas a este apoio na
França. Os serviços oferecidos são supervisionados e há uma avaliação dos resultados,
não de forma contínua e nem por instituições externas.

3.1.3 Portugal

Conforme APAV (2003), historicamente, as mulheres portuguesas não foram
influenciadas pelos movimentos feministas dos outros países que, nos anos 60 e 70,
começaram a fazer emergir temas como a violência sexual contra as mulheres e as
crianças e, com estes, a questão da violência doméstica. Reconhecida hoje a importância
que tiveram estes movimentos nos outros países, no que toca à denúncia da violência
doméstica como um problema social, Portugal acabou não acompanhando o mesmo
tempo histórico dos outros países da Europa. Nos anos 60, vivia-se sob a Ditadura e nos
anos 70, a construção da Democracia exigia outras preocupações e o interesse por
problemas sociais mais visíveis. No entanto, conforme Corredi e Stockl (2016) é na
construção da Democracia que nasce a discussão sobre o tema e o ritmo de mudança
desde então foi rápido.
Portugal tem uma longa tradição de atividade feminista, na década de 70, e de
acordo com Azambuja e outros (2013) mais tarde passam a estar atrelados a questões de
igualdade de gênero e o combate a violência contra a mulher. A preocupação com a
condição das mulheres foi introduzida no governo com a criação do Grupo de Trabalho
para a Participação da Mulher em Vida Social e Econômica e acompanhando essa
criação em 1973 surgiu a Comissão para a Política Social das Mulheres. Sua principal
realização foi a elaboração das primeiras propostas na reformulação do Direito da
Família e Legislação de trabalho.
Neste processo, a Constituição de 1976 foi essencial para as mulheres
portuguesas por estabelecer a igualdade de gênero. As mulheres começaram a ser
reconhecidas como cidadãs, com possibilidade de acesso a todas as profissões, poder de
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voto, ter suas próprias contas bancárias e ter um passaporte e ir para o exterior sem a
permissão de seus maridos ou pais (APAV, 2003).
No início da década de 1990, a nova estrutura orgânica da Comissão dos
Direitos da Mulher e da Igualdade de Géneros (CIDM) foi aprovada. Esta mudança
refletiu o que estava acontecendo em outros países europeus e transformou a criação da
igualdade em uma questão social de uma globalidade, natureza multi-setorial e
eminentemente

política.

O

CIDM

desempenhou

um

papel

importante

na

conscientização das desigualdades e a discriminação que as mulheres enfrentavam em
Portugal. O CIDM também cumpriu e apoiou a elaboração de estudos, seminários e
publicações relativas à temática, foi responsável pelo gerenciamento de serviços, como
o Serviço de Informação para Vítimas de Violência Doméstica (serviço de telefone
gratuito), Centro de Documentação, Biblioteca e Escritório de Assistência Jurídica
(Azambuja e outros, 2013).
Desta forma, como afirmam os tratados internacionais deste período, a violência
contra as mulheres só se tornou mais notável para os governos e organizações
internacionais na década de 1990. Conforme Corradi e Stockl (2016) Portugal é um país
que há poucas décadas obteve apoio público para combater a violência contra a mulher,
no entanto, o ritmo de mudança desde então foi rápido, pois conseguiu absorver o
conhecimento gerado e acumulado pelos demais países da UE e de seus movimentos.
Durante décadas, Portugal foi o primeiro país a criar uma Comissão governamental para
a Política Social da Mulher, entretanto, a política interna em Portugal não favoreceu a
conscientização em torno de questões da violência contra a mulher.
No que diz respeito ao apoio às vítimas, antes da Década de 1970, as principais
instituições que desenvolviam qualquer tipo de trabalho com mulheres em risco estavam
ligados às ordens religiosas católicas femininas que se concentravam sobre mulheres
prostituídas e mães solteiras. Após 1990, essas instituições expandiram sua esfera de
ação para a violência doméstica (AZAMBUJA e outros, 2013).
Pode ser localizado em 1991 o primeiro grande marco do interesse do Estado
português pelo problema social da violência doméstica, pelo menos do ponto de vista
teórico: a publicação da Lei n.º 61/9, de 13 de Agosto, que garante às mulheres vítimas
de violência uma proteção adequada. O capítulo I previa o estabelecimento de um
sistema de prevenção e de apoio. No capítulo II, campanhas de sensibilização da
Opinião Pública através dos órgãos de comunicação social e criação, junto do
Ministério da Justiça, de um gabinete de emergência de atendimento telefónico às
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mulheres vítimas, durante 24 horas por dia. O capítulo III tratava do requerimento do
pedido de indenização, nos termos previstos na legislação aplicável, podendo ainda
requerer a fixação de quaisquer pensões provisórias a pagar pelo arguido até à fixação
definitiva da indemnização (APAV, 2003).
Segundo Geldschläger e outros (2010), existem poucos programas de
perpetradores (que procuram de maneira voluntária o programa ou por mandado
judicial) em Portugal, são pequenos (com poucos atendimentos realizados) e estão
diretamente ligados às Universidades e ONG‟s. Grande parte do financiamento é
privado, de fontes diversas ou pagas pelo próprio participante e muitos oferecem serviço
de apoio às vitimas. Possuem supervisão dos serviços e avaliação dos resultados
alcançados, mas sem avaliação externa.

3.1.4 Espanha

Na Espanha, os esforços feministas para politizar a questão da violência
começaram no início dos anos 80. Um dos temas que os grupos feministas empenharam
seus esforços desde o princípio foi em defesa das mulheres vítimas de violência
doméstica. Dedicaram boa parte do trabalho e energia na defesa legal destas mulheres
pela via civil, apoiando a separação matrimonial e pela via penal, exigindo punição aos
agressores, pois as leis apresentavam uma série de limitações quando se tratava de
proteger as mulheres e evitar que as agressões se perpetuassem (ALBERDI E MATA,
2002).
Após o Partido Socialista Obrero Español de Esquierda (PSOE), em 1982,
ganhar as eleições do partido nacional, os movimentos feministas encontraram novas
oportunidades para abordar a questão do abuso de mulheres na agenda política. Um
grupo de advogados e assistentes sociais fundou a Comissão de Pesquisa sobre Abuso
de Mulheres (Comissão de Investigação de Malos Tratos a Mujeres/ CIMTM) e focouse principalmente em advocacia política e conscientização (ROGGEBAND, 2012).
O Instituto de la Mujer foi criado em 1983 e atualmente é vinculado ao
Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais. O instituto nasceu com a função de
promover a igualdade de gênero na Espanha e desde sua fundação vem criando planos
de igualdade por meio de reformas legais e medidas que aprofundem o processo de
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. A partir de 1984, outros grupos
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autônomos, como o Grupo Alba em Barcelona surgem com o objetivo de estabelecer
serviços de abrigo (ALBERDI E MATA, 2002).
A partir de meados da década de 80 alguns abrigos começaram a funcionar, mas
nenhum governo ofereceu financiamento estrutural. Os abrigos organizaram-se em rede,
a Coordinación de Casas de Acogida (CCA), que exigiu regulamentos centrais e
financiamento para abrigos. Os abrigos foram criados com a ideia de fornecer refúgio às
mulheres perante o perigo que alguns casos de maus tratos apresentavam. De forma
espontânea começaram a ser criadas redes de apoio com informações acerca de onde
estas mulheres poderiam esconder-se por um período de modo a evitar agressões de
maior gravidade. Na Espanha, o estado não adotou um enquadramento e abordagem
específica de gênero, respondendo apenas de forma limitada as demandas feministas. A
resposta política permaneceu limitada a uma disposição legal (fracamente definida),
treinamento policial e manutenção de registros pela polícia (ROGGEBAND, 2012).
Das diversas associações criadas em prol da luta contra a violência, Alberdi e
Mata (2002) citam a Themis, uma importante porta voz dos grupos feministas que
promoveram reformas legais que ajudaram a prevenir e castigar a violência contra a
mulher. A Associação de Mulheres Juristas (Themis) foi criada em 1987, além de
combater a violência, também teve atuação relevante em cursos de formação jurídica
com perspectiva de gênero para advogados que trabalhavam em casos de maus tratos e
também oferecendo serviços de atenção e defesa para as vítimas.
Em 1989 várias organizações de mulheres iniciaram uma intensa campanha para
a reforma do Código Penal com base em experiências de grupos de mulheres na Europa
que lutaram para melhorar a legislação que trata de violência. Foi apresentada uma
proposta detalhada para nova legislação tendo como ponto central substituir a definição
jurídica existente, para uma definição que enquadra a violência sexual como uma ofensa
à liberdade das mulheres. Um novo Código Penal foi adotado com algumas
modificações, como a inclusão de maus tratos como um crime, embora a descrição legal
permaneça bastante vaga e não incluir os vários tipos de violência existentes, como a
violência psicológica (ROGGEBAND, 2012).
O Instituto de la Mujer elaborou o I Plano de Ação de 1998 a 2000 que reuniu
órgãos que tratam sobre igualdade das Comunidades Autônomas da Andaluzia, Madrid,
País Basco, Castilla e Leon, Asturias, Murcia e Catalunha e representantes dos
ministérios da Educação, Cultura, Interior, Justiça, Saúde e Consumo e Trabalho e
Assuntos Sociais. O Plano de Ação contra a violência doméstica continha 57 medidas
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articuladas em torno de 6 áreas de atuação: a) sensibilização e prevenção, b) educação e
formação, c) saúde, d) recursos sociais, e) legislação, f) prática jurídica e g) pesquisa,
com atividades previstas e plano de execução (ALBERDI e MATA, 2002; APAV,
2003; BLANCO e outros, 2004).
Na área de sensibilização e prevenção, foi tomada uma série de medidas
destinadas a evitar a transmissão de estereótipos e evitar a reprodução pelos meios de
comunicação, de conteúdos sexistas e violentos. Na área de educação e formação foram
elaborados materiais de informação e prevenção, formação dos profissionais da
educação, do direito, de trabalhadores sociais e policiais. No que tange aos recursos
sociais foram incrementadas as unidades do Serviço de Atenção a Mulheres Vítimas de
Violência, Casas de Acolhimento, criação de um serviço telefônico de emergência 24
horas e subvenção de programas de atenção, reabilitação e seguimento das vítimas.
Também foram realizados programas de reabilitação de agressores (BLANCO e outros,
2004).
Como medidas de saúde houve aprovação e divulgação de um protocolo aos
serviços de atenção primária que atendem as vítimas de violência. As medidas de
legislação se ativeram na modificação da Lei Orgânica 14/1999 do Código Penal e da
Lei do Enjuiciamiento Criminal. Na área da prática jurídica foram criados diferentes
turnos de assistência de advogados para as vítimas. E por fim, na área da pesquisa 1 se
elaborou um manual para atuação uniforme da Polícia Nacional e Guarda Civil, bem
como a realização de uma pesquisa a nível nacional sobre a violência contra as mulheres
(ALBERDI e MATA, 2002).
O II Plano de Ação contra violência doméstica foi aprovado pelo Conselho de
Ministros, com vigência de 2001 à 2004. Grande parte das medidas do primeiro plano
foi incorporada no segundo plano de ação pela importância das medidas, pela
preocupação em seguir construindo uma infraestrutura de assistência e pelo largo
alcance das medidas de educação e prevenção. Além das medidas existentes foi
proposta, na área da educação, uma disciplina sobre igualdade de oportunidade e
materiais didáticos sobre a temática. Como medida legal e judicial estudou-se
mecanismos mais eficazes para suspender o regime de visitas e comunicação entre o
agressor e os filhos e uma medida cautelar para que o agressor abandone de imediato o
1

A pesquisa realizada em 1999 foi bastante semelhante a que ocorreu na França em
2000, segundo Alberdi e Mata (2002) com os mesmo princípios gerais e teóricos.
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domicílio. Outra melhora necessária foi a coordenação de processos penais e civis de
modo a diminuir o tempo dos processos (BLANCO e outros, 2004).
O segundo plano também propunha, segundo Alberdi e Mata (2002), avanços
nos cursos de formação em especial sobre violência psíquica, que ainda não havia sido
integralmente incorporada aos processos penais. Dado o sucesso de alguns programas
de atenção à mulher, realizado com subsídios públicos, na área de intervenção social foi
proposto um maior apoio às ONGs que desenvolvem serviços para atenção e programas
integrados de direito, trabalho, psicologia e que facilitam a recuperação das mulheres e
de sua autonomia pessoal. Um aspecto que este segundo plano dá grande ênfase é a
coordenação entre as diferentes administrações e associações. Destina-se a incentivar
comunidades autônomas a adotarem protocolos de coordenação com as diferentes
instituições e criar uma comissão permanente com os organismos de igualdade de
alcance territorial. E conforme Blanco e outros (2004), as diferentes Comunidades
Autônomas realizaram ou estão realizando a elaboração dos protocolos.
Na área de pesquisa, propôs-se fazer um esforço para conhecer o impacto
econômico e os custos dos maus tratos, por meio da elaboração de estatísticas
específicas que permitem conhecer a incidência de maus tratos em diferentes
instituições de saúde. Do mesmo modo, foi proposta à Comissão Europeia a adoção de
um sistema de indicadores comuns para monitoramento e avaliação da violência em
todos os estados membros (ALBERDI E MATA, 2002).
De acordo com Alberdi e Mata (2002) as associações de mulheres criticaram a
alocação do orçamento deste II Plano de Ação, que consideravam precários e
insuficientes para executar as medidas contidas nela, uma vez que a maior parte das
dotações propostas não era mais do que as despesas usuais de grande parte da
Administração central. Na apresentação perante a Comissão Mista de Direitos da
Mulher em 2001, o Secretário Geral de Assuntos Sociais defendeu o orçamento e
descartou a necessidade de iniciar uma lei abrangente contra a violência; também
justificou a preparação do Segundo Plano sem avaliação do primeiro plano, dado a
urgência em aprová-lo.
Em 2004 foi criada a Lei orgânica nº 1/2004 sobre Medidas Integrais de
Proteção contra a Violência de Género. O artigo 1 da nova lei estabelece que a violência
de gênero não é um problema privado e sim um problema social de desigualdade. A lei
se concentra na conscientização, prevenção e detecção precoce de violência de gênero e
atua e estabelece uma ampla gama de medidas multidisciplinares que incluem não
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apenas medidas judiciais e penais, mas também uma ampla gama de medidas na área de
educação, de assistência médica, social e de assistência com ênfase na economia social
(ROGGEBAND, 2012).
De acordo com Geldschläger (2010), os primeiros programas de intervenção
com os maltratadores começaram a partir de 2005, após a criação em 2004 da Lei de
Violência de gênero, e são parte de uma aliança entre agencias. Os homens que buscam
os programas fazem por meio de mandato judicial ou por vontade própria. A maior
parte do financiamento é regional ou municipal, sendo permanente ou por meio de
projetos. Alguns dos programas oferecem apoio as vitimas pela própria organização ou
por meio de entidades colaboradoras. No que tange a garantia de qualidade e avaliação,
alguns dos programas contam com supervisão, medindo o resultado do seu trabalho por
avaliação contínua, mas poucas realizam avaliação externa.
Durante a permanência da pesquisadora, em sua estancia doutoral na Espanha,
de Setembro a Dezembro de 2017, vários casos, que são conhecidos na Espanha como
“violência de gênero”, ganharam repercussão em rede nacional. O caso “Diana Quer”
vítima de violência em 2016, sendo o suspeito identificado somente em 2017, caso
“Encarnación Calero” morta em 2017 pelo seu companheiro, por meio de arma de fogo
e um dos inúmeros casos ocorridos obteve grande espaço na mídia por ter sido cometido
por um grupo de homens contra uma mulher, que ficou conhecido como “La manada”,
ocorrido em 2016, mas que só chegou a ser julgado em 2017.
O caso do La manada ganhou notoriedade e comoção popular devido a
brutalidade e reincidência do grupo em atacar mulheres em “bando”. Um grupo de
homens que se intitula “La manada” violentaram uma mulher durante a festa de San
Fermín em Pamplona e ao que consta, supostamente existiam outras vítimas que já
haviam sido agredidas sexualmente por eles. Os homens agiam em grupo, filmavam a
violência e depois enviavam os vídeos por whatsapp a vários amigos. Em 2017 os
acusados foram a júri e alegaram que o sexo foi consentido pela jovem, pois não havia
sinais de defesa. O caso ganhou uma grande repercussão na Espanha mobilizando
feministas e militantes a favor dos direitos de mulheres que acompanharam o caso de
perto.
Apesar da existência de muitos casos de violência, no ano de 2017, houve uma
conquista em relação à temática, em Dezembro o Parlamento espanhol aprovou o
Pacto de Estado sobre violência machista contra as mulheres. Este Pacto foi realizado
entre o governo, comunidades autônomas e ajuntamentos e envolvem vinte e seis
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medidas que vão desde a assistência, proteção das vítimas, sensibilização educacional
e a formação dos profissionais envolvidos no atendimento às vítimas. O Pacto já havia
sido acordado entre os partidos políticos, exceto pelo partido PODEMOS, que
considerou a medida insuficiente frente a importância da temática. O Pacto entra em
vigor em 2018 com um financiamento de 200 milhões de euros a fim de garantir a
proteção às vitimas de violência, bem como aos menores envolvidos neste contexto.

3.2 AMÉRICA LATINA

De acordo com Castro e Riquer (2003) com o ressurgimento do feminismo na
América Latina no final dos anos sessenta, a violência contra as mulheres (tratado pela
literatura também com o sinônimo de violência de gênero) passa a ser um dos eixos de
reflexão do movimento. O feminismo fez uma contribuição decisiva para que o
fenômeno fosse visualizado como um problema social, não apenas individual e público,
não mais privado e limitado a esfera familiar, que exige políticas públicas com questões
específicas. Assim, principalmente no México, no Brasil e no Peru, algumas mulheres
chamaram a atenção para as vítimas de violência, especificamente de estupro. Foram
criados centros que forneceram atendimento psicológico em paralelo a tarefa de revisão
das disposições legais e propostas de reformas. Em suma, por várias décadas, as
feministas de vários países latino-americanos tentaram fazer com que as violações e o
assédio sexual se tornassem "visíveis", bem como a violência doméstica ou intrafamiliar
e uma série de práticas ancestrais, como mutilação feminina e infanticídio de meninas.
Na percepção de Oliveira (2017), o cenário em que a mulher latino-americana
está inserida é marcado por uma sociedade patriarcal e machista, onde ela era pouco
ouvida e passa a ser modificado, aos poucos, com as manifestações feministas. Ainda
nos anos 1980, as mulheres latino-americanas lutavam contra uma cultura patriarcal e
clamavam por igualdade de direitos entre os sexos. Neste período houve uma impulsão
dos movimentos sociais marcado nos países Latino americanos por um processo de
término de ditaduras e de “redemocratização”. A partir daí, o feminismo na América
Latina tem teorizado sobre a autonomia da mulher considerando três aspectos: o
reconhecimento do sistema patriarcal como estruturante da opressão e dominação da
mulher, a autodeterminação das mulheres como condição ontológica do feminismo
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como sujeito coletivo, a emancipação humana como princípio constitutivo do ser
político feminista.
Houve também, em alcance internacional e regional, instrumentos que, embora
não tenham caráter vinculativo, servem para orientar os Estados na implementação de
ações destinadas a superar as desigualdades de gênero. Em 1973, na 15ª sessão da
Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) os governos incumbiram
à Secretaria a preparação de um estudo sobre a participação das mulheres no
desenvolvimento da região e as medidas que devem ser tomadas para eliminar toda a
discriminação e superar a falta de oportunidades educacionais, de emprego e
econômicas. A partir dessa data, a CEPAL iniciou um trabalho de construção de
conhecimento, sistematização de informação, aprofundamento de aspectos conceituais e
propostas de transformações para promover a participação de mulheres em condições de
igualdade no desenvolvimento das sociedades na região (CEPAL).
Uma parte importante deste trabalho está concentrada nas Conferências
Regionais sobre Mulheres na América Latina e no Caribe2. A CEPAL, através da
Divisão de Assuntos de Gênero (DAG), atua como secretaria técnica dos governos da
região para essas conferências. A Divisão de Assuntos de Gênero trabalha em estreita
colaboração com os mecanismos para o avanço das mulheres na região, com a
sociedade civil, o movimento feminista e outros atores encarregados de políticas
públicas, como os institutos nacionais de estatística. A Divisão colabora com os países
da região na elaboração de estratégias para a incorporação de uma perspectiva de gênero
nas políticas públicas, bem como na sua formulação, implementação e supervisão,
através da utilização de estatísticas e indicadores de gênero.
A Primeira Conferência Regional sobre a Integração das Mulheres no
Desenvolvimento da Comissão Econômica e Social da América Latina foi realizada em
Havana em 1977, convocada pelo Secretariado da CEPAL, conforme acordado na
décima sétima sessão da Comissão, dois anos após a I Conferência Mundial da Mulher
no México em 1975. A Conferência acontece regularmente, a cada três anos, com o
objetivo de identificar a situação regional e sub-regional a respeito da autonomia e dos
direitos das mulheres, apresentar recomendações em matéria de políticas públicas de
igualdade de gênero, efetuar avaliações periódicas das atividades realizadas em
2

A Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e Caribe é um órgão subsidiário da
Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL), que congrega diversas
autoridades encarregadas dos temas relativos à situação das mulheres e das políticas dirigidas a
garantir a equidade de gênero na região.
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cumprimento dos acordos regionais e internacionais e proporcionar um fórum para o
debate sobre a igualdade de gênero (CEPAL).
Entre 1977 e 2015, foram realizadas 12 conferências regionais, nas quais foram
examinados, avaliados e propostos três tópicos principais relacionados ao progresso
para a igualdade entre mulheres e homens na região. São eles: 1) autonomia econômica;
participação das mulheres no mercado laboral e valorização do trabalho doméstico
remunerado; 2) autonomia física; violência contra as mulheres, saúde, saúde sexual e
direito sexual e reprodutivo e 3) autonomia na tomada de decisão. A agenda regional
proposta nas Conferências Regionais e nos consensos3 alcançados foi construída pelos
governos de acordo com as demandas criadas pelo movimento feminista na busca da
justiça e igualdade nas relações entre homens e mulheres.

Figura 3.1: Conferências realizadas de 1977 a 1994

Fonte: Adaptado de CEPAL (2015).

3

Consenso de Lima (2000), Consenso de México (2004), Consenso de Quito (2007), Consenso
de Brasília (2010), Consenso de Santo Domingo (2013) e Estratégia de Montevideo para a
Implementação da Agenda Regional de Gênero no Marco de Desenvolvimento Sustentável para
2030.
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Fonte: Adaptado de CEPAL (2015).

Através de uma longa jornada, conforme Almerás e outros (2002), está sendo
possível superar a situação de discriminação da mulher por meio de aprovação de
instrumentos jurídicos sobre os direitos das mulheres, incluindo a Convenção para a
Proteção de Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1993) e
da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher ou também chamada de Convenção de Belém do Pará (1994). Essas convenções
juridicamente vinculativas são catálogos de direitos, um universal e outro regional, que
foram enriquecidos com conteúdos advindos das Conferências Mundiais das Nações
Unidas e das recomendações das entidades responsáveis pelo seu monitoramento.
O fato de ter o caráter vinculante, diferença entre a Convenção de Belém do Pará
e outros documentos ratificados pelos Estados em matérias de direitos das mulheres, é
que obriga os Estados-partes a tomarem medidas que vão desde a adequação da
legislação interna até a adoção de recursos técnicos e financeiros para garantir sua
implementação, o que faz dela um instrumento jurídico e político relevante. Além disto,
pessoas físicas e/ou instituições podem recorrer, diante de fatos e omissões que violem
esta Convenção, à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos mediante denúncias
contra os Estados. Sendo que os próprios Estados ou a Comissão Interamericana de
Mulheres (CIM)4 também podem efetuar consultas junto à Comissão sobre a
interpretação desta Convenção (ALMERÁS e outros, 2002).

4

A Comissão Interamericana da Mulher (CMI) é um organismo especializado do Sistema
Interamericano da Organização dos Estados Americanos (OEA). Segundo Oliveira (2017) é de
caráter permanente e foi criado para assegurar o reconhecimento dos direitos humanos das

122

A Convenção de Belém do Pará estabeleceu o conceito de violência contra a
mulher e também diretrizes de combate a esta violência, seja por agressão física ou por
outra conduta indevida, relacionada ao gênero, que cause sofrimento, dor, discriminação
ou prejuízo à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. Estabeleceu-se um
documento que proporcionou o fortalecimento das lutas feministas em torno da
elaboração de leis específicas de combate a violência contra a mulher nos mais diversos
países, sendo adotado pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos
(OEA), no âmbito do sistema interamericano de direitos humanos, e servindo de
inspiração e modelo para diversos países (SILVA e GONÇALVES, 2016).
De acordo com Silva e Gonçalves (2016) a Convenção de Belém do Pará impôs
aos Estados-partes diversos compromissos e responsabilidades ao reconhecer e
reafirmar, à luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que homens e mulheres
são iguais em dignidade, direitos e obrigações, fazendo com que os países subscritores
admitissem que a violência contra as mulheres fere os direitos humanos, uma vez que
atenta contra as liberdades fundamentais. A adesão ao referido documento indica a
preocupação e o compromisso dos Estados com a questão da violência contra as
mulheres que permeia todos os setores da sociedade e resulta de relações de gênero
assimétricas e historicamente desiguais.
Logo, o Programa de Ação Regional para Mulheres da América Latina e do
Caribe (1995-2001) também faz alusão aos direitos humanos e levanta como linha
estratégica a necessidade de assegurar o caráter universal, inalienável, indivisível e
integral de todos os direitos humanos das mulheres (civis, políticos, econômicos, sociais
e culturais), bem como das mais pobres e desassistidas, tomando em consideração as
diferenças étnicas e raciais. No Consenso de Lima os Estados-membros insistem na
necessidade de prestar particular atenção a todas as formas de violência e suas causas
básicas, incluindo a reprodução de uma cultura de violência (ALMERÁS e outros,
2002).
Conforme Almerás e outros (2002) é na área de legislação, nos países da
América Latina e Caribe, que se tem registrado os avanços mais importantes contra a
violência, já que contam com uma convenção específica orientada para a prevenção,
sanção e erradicação da violência. A partir do desenvolvimento de novos marcos
conceituais, os países da região têm adotado leis e vem desenvolvendo planos nacionais
mulheres. Converteu-se no principal fórum de debate e formulação de políticas sobre os direitos
das mulheres e a igualdade de gênero nas Américas.
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para a erradicação da violência que se caracterizam por esforços de articulação
intersetorial e a colaboração com a sociedade civil, como é possível visualizar no
quadro abaixo.

Quadro 3.2: Legislação Nacional sobre violência contra a mulher adotada na América
Latina e Caribe
AMÉRICA LATINA
Argentina

Bolívia
Brasil

Chile

Colômbia

Costa Rica
Equador

El Salvador

Guatemala

Honduras
México
Nicarágua

Panamá
Paraguai
Peru

Lei 24.417 de Proteção contra a Violência familiar (1994)
Lei 25.087 de modificação do Código Penal (1999)
Lei 26.485 Proteção Integral para Prevenir, Sancionar e Erradicar a Violência
Contra as Mulheres nos Âmbitos das Relações Interpessoais (2009) *Substitui a Lei
24.417
Lei 1674 contra a Violência em Família ou Doméstica
Lei 1678 modifica o Código Penal sobre delitos de Violência Sexual (1997)
Decreto legislativo 107 que dá caráter de lei a Convenção para Previnir, Sancionar e
Eliminar a Violência contra a Mulher, Belém do Pará (1995)
Lei 11.340 Lei Maria da Penha (2006)
Lei 19.325 sobre Violência Intrafamiliar (1995)
Lei 19.617 modifica o Código Penal em matéria de delitos sexuais (1999)
Lei 20.066 de Combate à Violência Intrafamiliar (2005)
Lei 20.480 inclui algumas especificidades na Lei 20.066 (2010)
Lei 294 para Prevenir, Remediar e Sancionar a Violência Intrafamiliar (1996)
Lei 360 de Delitos contra a Liberdade Sexual e a Dignidade Humana (1997)
Lei 575, que modifica parcialmente a Lei 294 (2000)
Lei 1257 Proteção às Mulheres no Ambiente Público e Privado (2008)
Lei 758 Contra a Violência Doméstica (1998)
Lei 8589 Penalização da Violência Contra as Mulheres (2007)
Lei 103 Contra a Violência a Mulher e a Família (1995)
Lei que reforma a Lei Orgânica da Função Judicial (1997)
Lei 106 que reforma o Código Penal em Matéria de Delitos Sexuais (1998)
Lei 902 Contra a Violência Intrafamiliar (1997)
Decreto 520 Lei Especial Integral para uma Vida Livre de Violência para as
Mulheres (2012)
Lei 97-96 Prevenir, Sancionar e Erradicar a Violência Familiar (1996)
Decreto 22 Contra o Feminicídio e outras formas de Violência Contra a Mulher
(2008)
Lei para a Prevenção, Sanção e Erradicação da Violência Contra a Mulher (1997)
Lei de Assistência e Prevenção da Violência Intrafamiliar (1997)
Lei Geral de Acesso das Mulheres a uma Vida Livre de Violência (2007)
Lei de Criação da Delegacia de Polícia para Mulheres e Crianças expressa na Lei
Orgânica da Polícia Nacional (1996)
Lei 230 que reconhece o maltrato psicológico como um delito (1996)
Lei 779 Lei Integral da Violência Contra as Mulheres (2012) *Derivada da Lei 641
do Código Penal
Lei 27 sobre Delitos de Violência Intrafamiliar e Maus-tratos de Menores (1995)
Lei 38 Violência doméstica *Modifica a Lei 27
Lei 1600 Contra a Violência Doméstica para a mulher (2000)
Lei 26.260 estabelece a Política do Estado e Sociedade frente a Violência Familiar
(1993)
Lei 26.763 estabelece mecanismos que garantem uma Proteção à Vítima (1997)
Lei 26.788 que reforma o Código Penal ao incorporar como circunstância agravante
o fato de ter relacionamento familiar entre agressor e vítima (1997)
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República
Dominicana
Uruguai

Venezuela

Lei 26.770 que reforma o Código Penal para considerar ação criminal em crimes
contra a liberdade sexual não extinta pelo casamento (1997)
Lei 27.115 que estabelece a Ação Penal Pública nos Crimes Contra a Liberdade
Sexual (1999)
Lei 27.306 que modifica o texto da Lei 26.260 (2000)
Plano Nacional de Combate a Violência Contra a Mulher (2009)
Lei 24-75 sobre Violência Intrafamiliar que tipifica os crimes de Violência
Doméstica, Sexual e Incesto (1975)
Lei 16.707 da Segurança Cidadã que incorpora o Código Penal tipificando a
Violência Doméstica e impondo sansões (1995)
Lei 17.51 Combate à Violência (2002)
Lei sobre a Violência Contra a Mulher e a Família (1998)
Lei Orgânica sobre o Direito das Mulheres a uma Vida Livre de Violência (2007)

Fonte: Adaptado de (Almerás e outros, 2002; Silva e Gonçalves, 2016)

Como é possível verificar no quadro acima, alguns países evoluíram ao longo de
alguns anos em relação às leis, das mais específicas àquelas com maior abrangência,
como é o caso da Colômbia, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Peru, Uruguai
e Venezuela. As leis mais atuais, nestes países, remetem ao direito de vida livre sem
violência em detrimento as mais antigas que abarcavam a violência intrafamiliar ou
também mencionada como violência doméstica.
Ainda, alguns países como Chile, Paraguai e México possuem algumas
particularidades agregadas às leis ao combate a violência. No Chile existe uma lei que
corrobora as especificadas no quadro, em relação à violência, que assegura a igualdade
de remuneração entre homens e mulheres, que contribui, de maneira transversal, para o
seu enfrentamento. Apesar da lei 1600 de 2000, existente no Paraguai, citar em seu
título Violência Doméstica, ela prevê a intervenção do Estado na promoção de políticas
de prevenção, difusão e combate da violência contra a mulher, além de registros de
dados acerca desse fenômeno. O México também possui uma lei de grande amplitude
em que detalha, inclusive com definições, para que as usuárias sejam melhores
esclarecidas sobre como proceder diante desse fenômeno da violência (SILVA e
GONÇALVES, 2016).
Com relação aos tipos de violências que estas leis abordam, Silva e Gonçalves
(2016) apontam que a maioria contempla a violência física e psicológica, sendo que
alguns países, como Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Paraguai, Puerto Rico, Venezuela e Brasil, abrangem também a
violência sexual. Alguns países como Costa Rica, Guatemala, Honduras e Brasil
também incluíram a modalidade de violência patrimonial em suas normas.
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Neste sentido, diversos países da América Latina vêm tipificando, gradualmente,
o crime de feminicídio em suas legislações, merecendo destaque, dentre eles, os
seguintes: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador,
Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Peru, República
Dominicana e Venezuela. Contudo, tanto os movimentos feministas e de mulheres da
região quanto as autoridades que operam com esta temática nos diversos países,
reconhecem que nenhuma dessas leis, por si só, garantem subsídios suficientes para
erradicar a violência contra a mulher, sendo necessário a adoção, concomitantemente,
de medidas educacionais de conscientização e políticas públicas de prevenção a todas as
formas de violência (SILVA e GONÇALVES, 2016).
Ciarotti (2009) alerta que as leis devem ser acompanhadas por planos nacionais
que implementem as medidas sociais necessárias para sua realização efetiva e não
apenas se limitarem a proclamar a necessidade de erradicar a violência. Pois em alguns
casos, existem leis sem planos que os implementem. Desta forma, é preciso um salto
qualitativo para passar da proclamação formal da violência como uma violação dos
direitos humanos, à criação de ferramentas que permitam a sua prevenção, sanção e
erradicação.
Em 26 de outubro de 2004, foi criado um mecanismo para monitorar, dentro do
sistema interamericano, a Convenção de Belém do Pará, que é o Mecanismo de
Acompanhamento da Implementação da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir
e Erradicar a Violência contra as Mulheres (MESECVI). Este mecanismo possui dois
órgãos, um dos quais é o Comitê de Especialistas em Violência (CEVI), que depois de
levantamentos feitos com os governos, desenvolveu uma série de relatórios nacionais
para a implementação da Convenção. Para preparar o relatório, os especialistas levaram
em conta não só as informações dos governos, mas também numerosos contra-relatórios
de organizações de mulheres e de direitos humanos, bem como relatórios de outras
organizações internacionais e documentação complementares. A partir da soma dos
relatórios dos países, surgiu um Relatório Hemisférico, que foi aprovado pelos
especialistas na terceira reunião do CEVI, realizada em Buenos Aires em 2007
(CHIAROTTI, 2009).
Como mecanismo para prevenir a violência contra a mulher e reduzir o
feminicídio na região, a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) propõe
em seu informe Ni uma más (2007) medidas que incidam integralmente em todos e
diversos âmbitos relacionados com a segurança e proteção das mulheres. Dentro delas
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são mencionadas ações orientadas a melhorar os marcos jurídicos, facilitar o acesso a
justiça, elaboração de planos, programas e estratégias setoriais e territoriais, impulsionar
um modelo integral de prevenção que aborde o espaço intimo e publico do desempenho
de atividades da mulher e favorecer mecanismos de supervisão e seguimento do
cumprimento dos tratados regionais e internacionais assinados pelos países (CEPAL).

3.3 VIOLÊNCIA NO BRASIL

É na década de 1970 que o movimento feminista surge, após décadas voltadas
para aos problemas sociais, com assuntos voltados às questões de gênero, considerado
como a segunda onda desse movimento. Assuntos que antes, relata Copello (2017),
eram considerados proibidos, como aborto, violência sexual e contracepção, começam a
ganhar destaque com esse movimento. Em meados da década de 70, o movimento
feminista vai atuar também no enfrentamento de violência contra a mulher. Surgem
vozes que denunciam essa violência, principalmente após diversos assassinatos de
mulheres por seus parceiros, e exigem do Poder Judiciário, a criminalização desses
homens que justificavam seus crimes por meio da defesa à honra.
Esses acontecimentos serviram de inspiração para as reivindicações do
movimento feminista, que lutavam para a formulação de políticas públicas voltadas ao
enfrentamento da violência contra a mulher. Em 1980, foi realizado no estado de São
Paulo, o Encontro de Valinhos, evento considerado um marco no processo de
elaboração de políticas públicas voltadas à violência contra a mulher, com uma
perspectiva de gênero. Fruto das reivindicações teve-se ainda avanços na criação de
políticas públicas, criação de diversos órgãos públicos, programas governamentais e
iniciativas voltadas para as mulheres (CAPELLO, 2017).
Desta forma, não muito diferente do que foi visto na União Europeia e na
América Latina, as mulheres, mobilizadas por meio dos movimentos feministas,
alcançaram grandes resultados, haja vista o pouco que existia a respeito de legislação e
serviços para o atendimento às vitimas de violência. O direito a vida livre de violência
para as mulheres foi explicitado em vários eventos internacionais, como a Declaração
Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), nos relatórios das Convenções da ONU
e na Convenção de Belém do Pará (1994), com recomendações que vão desde a
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igualdade de gênero à cultura da paz, abordada na IV Conferência Mundial sobre a
Mulher. O Brasil é signatário de todos os acordos internacionais que repudiam a
violência contra a mulher, neste sentido, alguns marcos na legislação que vão ao
encontro desta luta contra a violência serão apontados neste item.
Assim sendo, a legislação nacional foi reforçada por esses pactos internacionais
e complementada por outras alterações e medidas. Conforme citam Azambuja e
Nogueira (2008), foi criado o primeiro Conselho Estadual da Condição Feminina, em
1983 e a mobilização de mulheres levou à Instituição do Programa de Assistência
Integral à Saúde da Mulher (PASIM). Em meados da década de 1980, de modo pioneiro
no contexto internacional, o Brasil passou a instalar as Delegacias da Mulher, órgãos
especializados da Polícia Civil que buscam dar um atendimento às vítimas de violência
conjugal e sexual. A primeira Delegacia da Mulher foi criada no Estado de São Paulo,
em 1985, sendo, aos poucos, seguida por instituições em outros estados brasileiros.
Ainda em 1985 foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, órgão do
Ministério da Justiça.
A Constituição Federal, em 1988, representou um marco no que tange aos novos
direitos humanos no país e mais especificamente, conforme Pandjiarjian (2006), aos
novos direitos da mulher e à ampliação de sua cidadania. A participação das mulheres e
articulação no processo constituinte tomou grandes proporções com a apresentação de
emendas que garantissem a inclusão dos direitos da mulher, permitindo que o
documento constitucional tivesse um perfil mais igualitário. O Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher lançou uma campanha e mobilizou discussões e debates entre as
mulheres, com a participação da sociedade civil organizada, por todo o país, e resultou
na elaboração da “Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes”, entregue ao Congresso
Nacional em 1986. Essa ação garantiu maior potencialidade e eficácia às ações
pretendidas e cerca de 80% das reivindicações foram incorporadas ao texto
constitucional.
Desta forma, por meio da reivindicação das mulheres, no artigo 5º, inciso I, a
Constituição estabeleceu que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”,
e no inciso XLI, que “a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e
liberdades fundamentais”. Mais especificamente em relação à temática da violência,
houve a inclusão do § 8º no artigo 226, estabelecendo que “O Estado assegurará a
assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos
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para coibir a violência no âmbito de suas relações” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
1988).
Em 1998, conforme Meneguel (2017), o ordenamento jurídico brasileiro passou
a contar com uma das mais importantes normas na atenção à violência sexual contra as
mulheres. Novamente com a ação protagonista do movimento feminista e de mulheres,
foi criada a “Norma Técnica sobre Prevenção e Tratamento à Violência Sexual contra
Mulheres e Adolescentes”, do Ministério da Saúde. A Norma prevê o atendimento de
prevenção e tratamento para a as mulheres e meninas que sofreram violência sexual,
dentro de um contexto de atenção integral à saúde. Estabelece condições e providências
para a assistência no caso de violência sexual, regulamentando o atendimento no que se
refere a: Instalações e Área física adequada; Recursos Humanos; Equipamento e
Instrumental; Apoio Laboratorial; Registro de Dados; Sensibilização e treinamento das
equipes multidisciplinares. Neste sentido a Norma avança na garantia do exercício dos
direitos humanos das mulheres e adolescentes ao acesso a serviços públicos de saúde,
com atenção segura, humanizada e de qualidade, e na proteção dos direitos sexuais e
reprodutivos das mulheres.
Em 2003 houve alguns avanços, como relatam Azambuja e Nogueira (2008), em
relação ao Código Civil, que representou um progresso ao adequar a legislação civil à
Constituição e à CEDAW, no que se refere ao princípio da igualdade e eliminação das
discriminações legais contra as mulheres, que ainda vigoravam. Em 2005 a Lei Penal
eliminou a possibilidade de impunidade ao agressor sexual que se casasse com sua
vítima, retirou do rol de criminalidades o adultério – que servia para justificar as
maiores atrocidades em nome da “defesa da honra” – e eliminou a expressão
discriminatória “mulher honesta”, até então presente na definição de vítima de alguns
crimes sexuais.
Mais recentemente, em 2004, por força do Decreto n° 5.030, Pandjiarjian (2006)
assinala como relevante a criação de um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), com
a participação de um Consórcio de ONGs feministas e especialistas, sob a coordenação
da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres para, entre outros encargos,
apresentar uma proposta de legislação específica sobre violência doméstica e familiar
contra as mulheres, considerando assim em grande medida ao estabelecido na CEDAW,
na Convenção de Belém do Pará e na Constituição Federal (art. 226, parágrafo 8º), bem
como às recomendações específicas da ONU e da OEA ao Brasil.
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O Plano de Lei nº 4559 de 2004 tem por objetivo definir as diretrizes das
políticas públicas e ações integradas para a prevenção e erradicação da violência
doméstica contra as mulheres. Encontram-se neste dispositivo, ações como:
implementação de redes de serviços interinstitucionais, promoção de estudos e
estatísticas, avaliação dos resultados, implementação de centros de atendimento
multidisciplinar, delegacias especializadas, casas abrigo e realização de campanhas
educativas, capacitação permanente dos integrantes dos órgãos envolvidos na questão,
celebração de convênios e parcerias e a inclusão de conteúdos de equidade de gênero
nos currículos escolares. Portanto, é previsto o tratamento por meio da atenção às
vítimas por equipe multidisciplinar, a qual deverá ser formada por profissionais de
diversas áreas de conhecimento, inclusive externa ao meio jurídico, tais como
psicólogos, assistentes sociais e médicos (PANDJIARJIAN, 2006).
De acordo com Pandjiarjian (2006) é previsto pelo Plano de Lei que a União, o
Distrito Federal, os Estados e os Municípios, poderão criar centros de reabilitação para
os acusados e de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a
serem previstos na legislação local. E, ainda, que compete a estas instâncias
promoverem a adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos
princípios estabelecidos na Lei que se pretende aprovar. Ainda, prevê a inclusão das
estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher nas bases de dados
dos órgãos oficiais.
Quando da apresentação do PL ao Congresso Nacional foi feito um pedido de
tramitação especial em caráter de urgência, por estar nos termos da Constituição
Federal. A justificativa se deu por ser um projeto que, além de ser uma demanda social,
visa o cumprimento das recomendações ao Estado Brasileiro do Comitê para
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), do Plano
de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher (1995), da Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher/ Convenção
de Belém do Pará (1994), do Protocolo Facultativo à Convenção sobre Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, além de outros instrumentos de
Direitos Humanos (PANDJIARJIAN, 2006).
Em 2005 foi criado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência
da República (SPM-PR) o Ligue 180, servindo de canal direto e de orientação sobre
direitos e serviços públicos para as vitimas de violência contra a mulher em todo o
país. A central de atendimento funciona como um dos principais meios da Secretaria de
130

Políticas para as Mulheres para acolher vítimas de agressão, prevenir e combater os
diferentes tipos de violência. Em março de 2014, o Ligue 180 transformou-se em
disque-denúncia, com capacidade de envio de denúncias para a Segurança Pública com
cópia ao Ministério Público de cada estado. A iniciativa conta com apoio financeiro do
programa „Mulher, Viver sem Violência‟ (Observatório da Mulher Contra a Violência,
2016).
Em 2006 houve uma importante conquista dentro da temática, foi instituída a Lei
nº 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, um marco legal para o enfrentamento
da violência de gênero, que era considerada um crime de menor potencial ofensivo e
previsto pela Lei 9099/95. Neste sentido, este tipo de crime passa a ser conceituado e
tipificado e incorporado em uma legislação específica com o objetivo de “criar
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em acordo
com o inciso 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher”. A Lei
determina que sejam promovidas medidas integradas por meio de um conjunto
articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tendo
como diretrizes:
I – a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério
Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública,
assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação; II - a
promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações
relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia,
concernentes às causas, às consequências e à frequência da violência
doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados,
a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos
resultados das medidas adotadas. (LEI nº 11.340 de 2006)

A Lei Maria da Penha foi de grande relevância no contexto da violência contra a
mulher devido a visibilidade deste tipo de violência, punindo mais severamente frente
às penalidades bastante amenas existentes anteriormente à lei. Contudo, a violência
contra a mulher continua a se perpetuar inclusive por meio de violências mais graves,
gerando a morte de mulheres. Neste sentido, alguns autores (Azambuja e Nogueira,
2008; Pandjiarjian, 2006; Castro e Riquer, 2003) apontam que quando a mulher vítima
de violência não consegue romper com o ciclo de violência ela está sujeita a violências
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físicas de maior intensidade até que se atinja o grau máximo das lesões corporais e da
aniquilação física, na figura do feminicídio. A fim de se coibir este tipo de prática é que
se cria, em 2015 a Lei do feminicídio.
A Lei nº 13.104 de 9 de março de 2015 altera o art. 121 do Decreto Lei no 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal, para prever o feminicídio como
circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de
julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. A Lei prevê que
os casos de violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação contra a
condição da mulher passam a ser vistos como qualificadores do crime. São também
pontuados alguns agravantes como o feminicídio ocorrido durante a gestação ou nos
três meses posteriores ao parto, contra menor de 14 anos, maior de 60 anos ou pessoa
com deficiência e na presença de descendente ou ascendente da vítima (Lei nº 13.104 de
2015).
Torna-se claro a importância destas leis, tanto a Lei Maria da Penha quanto a Lei
do Feminicídio, quando se analisa por meio de números a evolução da taxa de
homicídio de mulheres no período de 1980 a 2013, conforme quadro abaixo:

Quadro 3.3: Número e taxas (por 100 mil) de homicídio de mulheres. Brasil. 1980/2013
ANO

1980

Nº DE

TAXA

VIOLÊNCIAS

ANUAL

1.353

2,3

1980/2013

106.093

TAXA
ANUAL

1981

1.487

2,3

∆% 1980/2006

197,3

87,7

1982

1.497

2,4

∆% 2006/2013

18,4

12,5

1983

1.700

2,7

∆% 1980/2013

252,0

111,1

1984

1.736

2,7

∆% aa. 1980/2006

7,6

2,5

1985

1.766

2,7

∆% aa. 2006/2013

2,6

1,7

1986

1.799

2,7

∆% aa. 1980/2013

7,6

2,3

1987

1.935

2,8

1988

2.025

2,9

1989

2.344

3,3

1990

2.585

3,5

1991

2.727

3,7

1992

2.399

3,2

1993

2.622

3,4

1994

2.838

3,6
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1995

3.325

4,2

1996

3.682

4,6

1997

3.587

4,4

1998

3.503

4,3

1999

3.536

4,3

2000

3.743

4,3

2001

3.851

4,4

2002

3.867

4,3

2003

3.937

4,4

2004

3.830

4,2

2005

3.884

4,2

2006

4.022

4,2

2007

3.772

3,9

2008

4.023

4,2

2009

4.260

4,4

2010

4.465

4,6

2011

4.512

4,6

2012

4.719

4,8

2013

4.762

4,8

Fonte: Mapa da violência (2015)

Pelos registros do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), entre 1980 e
2013, num ritmo crescente ao longo do tempo, morreu um total de 106.093 mulheres,
vítimas de homicídio. Em 2006, com a Lei nº 11.340 sancionada, Lei Maria da Penha, é
possível fazer a leitura do quadro em dois períodos distintos: 1980/2006 (antes da Lei) e
2006/2013 (com a Lei em vigor). Nas últimas linhas da tabela, período anterior à Lei, o
crescimento do número de homicídios de mulheres foi de 7,6% ao ano; quando
ponderado segundo a população feminina, o crescimento das taxas no mesmo período
foi de 2,5% ao ano. Já no período 2006/2013, com a vigência da Lei, o crescimento do
número desses homicídios cai para 2,6% ao ano e o crescimento das taxas cai para 1,7%
ao ano (MAPA DA VIOLÊNCIA, 2015).
Contudo, apesar do esforço advindo das mobilizações feministas para o
reconhecimento e tratamento adequado, tanto em relação à legislação quanto ao
atendimento, a violência permanece sendo uma realidade. E essa realidade se mostra em
números, conforme é possível visualizar no Quadro 3.4.
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Quadro 3.4: Número, taxas de atendimento (por 10 mil) por violências no SUS, segundo
UF/região, sexo e índice de vitimização feminina (%). Brasil. 2014
UF / REGIÃO

NÚMERO
Feminino

Acre

TAXA (POR 10 MIL)

Masculino

Feminino

Masculino

1.018

106

26,0

2,7

297

158

8,0

4,3

Amazonas

2.431

931

12,8

4,9

Pará

3.172

707

8,0

1,8

Rondônia

426

159

5,0

1,8

Roraima

628

211

25,8

8,5

Tocantins

1.931

741

25,6

10,2

Norte

9.903

3.013

11,7

3,5

Alagoas

1.916

1.394

11,0

8,9

Bahia

6.070

4.195

7,8

5,7

Ceará

1.863

1.241

4,1

2,9

Maranhão

1.754

856

5,1

2,5

Paraíba

1.563

942

7,6

5,1

Pernambuco

7.970

2.747

16,4

6,3

Piauí

1.328

797

8,1

5,1

Rio Grande do Norte

1.266

774

7,4

4,6

821

278

7,4

2,6

Nordeste

24.551

13.224

8,5

4,9

Espírito Santo

3.113

1.123

15,9

6,0

Minas Gerais

26.962

12.909

25,5

12,9

Rio de Janeiro

13.684

7.952

15,7

10,4

São Paulo

27.629

13.325

12,2

6,3

Sudeste

71.388

35.309

16,3

8,7

Paraná

12.432

6.983

22,0

13,0

Rio Grande do Sul

11.777

5.530

20,3

10,3

Santa Catarina

6.555

4.817

19,3

14,8

Sul

30.764

17.330

20,7

12,4

Distrito Federal

1.769

815

11,9

6,2

Goiás

3.143

2.312

9,7

7,2

Mato Grosso

1.269

1.026

8,0

6,4

Mato Grosso do Sul

4.904

2.907

37,4

22,6

Centro-Oeste

11.085

7.060

14,5

9,5

BRASIL

147.691

75.936

14,2

7,8

Amapá

Sergipe

Fonte: Mapa da violência (2015)
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O Quadro 3.4 mostra os atendimentos segundo a distribuição geográfica e a
estrutura por sexo das vítimas. Em todas as regiões e em todas as UFs, preponderam os
atendimentos a mulheres. Observa-se que no caso do Acre existe um caso fora dos
padrões, em que são atendidas 9,5 vezes mais mulheres que homens (850,6%), bem
acima do Pará, que vem imediatamente a seguir, apresenta 4,5 vezes mais atendimentos
a mulheres (351,8%). Alagoas e Mato Grosso são os estados que evidenciam os
menores índices de vitimização feminina: em torno de 24%. As maiores taxas de
atendimento, tanto femininas quanto masculinas, foram registradas no Mato Grosso do
Sul: 37,4 e 22,6 por 10 mil, respectivamente. No âmbito feminino, também têm
destaque pelos elevados índices: Acre, Roraima, Tocantins e Minas Gerais, com taxas
de atendimento entre 25,5 e 26,0 por 10 mil (MAPA DA VIOLÊNCIA, 2015).
Neste sentido, a partir do Quadro 3.4 fica claro, conforme enfatizam Azambuja e
Nogueira (2008), que a violência tem um “rosto feminino” que aparece nas ausências ou
nas violações dos direitos humanos, como: a maior parte dos pobres do mundo são
mulheres; a maior parte dos analfabetos são mulheres; a maior parte dos crimes sexuais
é praticada contra as mulheres; as mulheres e jovens são a maior parte das pessoas
traficadas e exploradas sexualmente; e por fim quem mais sofre as consequências da
falta de assistência e de cuidado na saúde sexual e reprodutiva são as mulheres e as
adolescentes.
As violências contra as mulheres compreendem uma ampla gama de agressões
de caráter físico, psicológico, sexual e a mais recentemente reconhecida como de caráter
patrimonial, e contra as crianças, o trabalho infantil e a negligência e o abandono, que
ocorrem em um continuum que pode culminar com a morte por homicídio, fato que tem
sido denominado de feminicídio. A partir da Tabela 3.1, é apontado um total de 198.036
casos ocorridos em 2014, dados dos registros do SINAN por tipo de violência sofrida
pelas vítimas.
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Tabela 3.1 - Número e estrutura (%) de atendimentos de mulheres pelo SUS, segundo

tipo de violência e etapa do ciclo de vida. Brasil. 2014
Número
Tipo de violência

%

Física

6020

Adoles
cente
15611

30461

40653

3684

96429

22,0

Adoles
cente
40,9

58,9

57,1

38,2

48,7

Psicológica

4242

7190

12701

18968

2384

45485

15,5

18,9

24,5

26,6

24,7

23,0

Tortura

402

779

1177

1704

202

4264

1,5

2,0

2,3

2,4

2,1

2,2

Sexual

7920

9256

3183

3044

227

23630

29,0

24,3

6,2

4,3

2,4

11,9

20

16

28

30

3

97

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Tráfico seres

Criança

Jovem

Adulta

Idosa

Total

Criança

Jovem

Adulta

Idosa

Total

Econômica

115

122

477

1118

601

2433

0,4

0,3

0,9

1,6

6,2

1,2

Neglig./abandono

7732

2577

436

593

1837

13175

28,3

6,8

0,8

0,8

19,0

6,7

Trabalho infantil

140

133

0

0

0

273

0,5

0,3

0,0

0,0

0,0

0,1

Interv. Legal

75

94

64

90

29

352

0,3

0,2

0,1

0,1

0,3

0,2

Outras

649

2359

3228

4978

684

11898

2,4

6,2

6,2

7,0

7,1

6,0

Total

27315

38137

51755

71178

9651

198036

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Mapa da Violência 2015.

A Tabela 3.1 mostra os tipos de violência mais frequentes e sua incidência nas
diversas etapas do ciclo de vida: nas crianças, nas adolescentes, nas jovens, nas adultas
e nas idosas. Cabe aqui considerar que cada atendimento pode gerar o registro de mais
de um tipo de violência, por esse motivo, os totais por tipos não coincidem com o
número de atendimentos. A partir dos dados verifica-se que a violência física é, de
longe, a mais frequente, presente em 48,7% dos atendimentos, com grande incidência
nas etapas jovem e adulta da vida da mulher, chegando a representar perto de 60% do
total de atendimentos. Em segundo lugar, a violência psicológica, presente em 23% dos
atendimentos em todas as etapas, principalmente da jovem em diante. Em terceiro lugar,
a violência sexual, objeto de 11,9% dos atendimentos, com maior incidência entre as
crianças até 11 anos de idade (29% dos atendimentos) e as adolescentes (24,3%). Entre
as crianças, destaca-se a negligência/abandono por parte dos pais ou responsáveis, em
28,3% dos atendimentos nessa faixa. O abandono também é encontrado em elevados
níveis entre os idosos (MAPA DA VIOLÊNCIA, 2015).
De acordo com a Tabela 3.1, a violência sexual não é a mais frequente, tendo
ocorrido em 2014 23.630 casos em comparação com 96.429 casos de violência física,
porém conforme Dalziovo (2015) a violência sexual frequentemente está associada a
outros tipos de violência e repercute diretamente na saúde mental da mulher agredida,
levando a quadros de ansiedade e distúrbios psicossomáticos, afetando em curto e longo
prazo sua vida familiar, social e sexual. Como a violência sexual é o foco das redes que
estão sendo estudadas nesta pesquisa, cabe apontar o número de ocorrência de estupros
por Unidade Federativa no ano de 2014, conforme o Gráfico 3.1.
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Gráfico 3.1 – Estupro (100 mil mulheres). Fórum Brasileiro de Segurança Pública
(FBSP) 2014.
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Fonte: Panorama da violência contra as mulheres no Brasil (2016).

O Gráfico 3.1 traz o número de ocorrências de estupro por grupo de 100 mil
mulheres registradas em cada Unidade da Federação, de acordo com o Fórum Brasileiro
de Segurança Pública (FBSP). Verifica-se que as regiões Norte e Sul do país foram as
que apresentaram os maiores índices de registro de ocorrência de estupro em todo o
país. Individualmente, é possível destacar Acre, Mato Grosso do Sul e Roraima, cujas
taxas de registro de ocorrências de estupro por 100 mil mulheres são superiores ao
dobro da taxa de outros estados. É importante ressaltar que índices maiores ou menores
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de subnotificação dos casos de estupros podem influenciar nos registros desse tipo de
violência nos estados (PANORAMA DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO
BRASIL, 2016).
Admite-se, ainda, que as leis, por si só, não são suficientes para erradicar a
violência contra as mulheres, haja vista que não se dispõe de formas de fiscalização
eficiente e efetiva do cumprimento dessas normas e nem mesmo de uma estatística
fidedigna dos casos. Ressalta-se também a importância de, em paralelo a fiscalização e
ampliação dessas leis, serem criadas medidas de prevenção e conscientização da
população acerca desse fenômeno tão recorrente que é a violência. A desigualdade de
gênero é cultural e presente no contexto em que a mulher está inserida, portanto é
necessário quebrar com este paradigma promovendo ações que alcancem a todos os
públicos (SILVA e GONÇALVES, 2016).
No que tange a adoção de mecanismos e políticas para a erradicação da violência
contra as mulheres, Meneguel (2017) afirma que os Estados ainda não foram capazes de
cumprir adequadamente as obrigações no tocante à prevenção, investigação, julgamento
e punição dos assassinatos de mulheres. Entre os inúmeros desafios, é possível citar: a)
a ausência de vontade política para confrontar os crimes, os obstáculos existentes para
as investigações incluindo omissões, erros e negligências; b) a falta de evidências para
julgamento dos acusados; c) a revitimização da vítima; d) a ausência de acesso à Justiça
e de assistência aos membros da família na busca do julgamento dos perpetradores de
modo a eliminar a impunidade característica da violência contra as mulheres.

3.4 VIOLÊNCIA EM SANTA CATARINA

Santa Catarina possui 95,3 mil km², é composta de 295 municípios e possui
cerca de 6,24 milhões de habitantes. Ao longo da história de Santa Catarina, houve
diversas correntes migratórias que ocuparam o território com uma rica diversidade de
costumes. A diversidade étnica inclui o indígena que reúnem grupos Xokleng, Guarani
e Kaingang, o negro africano, povos europeus (portugueses, açorianos, alemães,
italianos, ucranianos, poloneses, austríacos), árabes (sírios e libaneses) e orientais
(japoneses). Estes contrastes aparecem também na economia, uma agricultura baseada
em minifúndios rurais, divide espaço com um parque industrial atuante, o quarto maior
do país. Indústrias de grande porte e milhares de pequenas empresas espalham-se,
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fazendo do Estado a oitava maior economia brasileira pelo tamanho de seu Produto
Interno Bruto (SEBRAE, 2012).
O Estado é detentor de diversificado parque industrial distribuído por várias
regiões e também configurado por importantes arranjos produtivos. É composto por seis
mesorregiões: Grande Florianópolis, Norte Catarinense, Oeste Catarinense, Serrana, Sul
Catarinense e Vale do Itajaí. No Oeste, Meio Oeste e Extremo Oeste destaca-se a
agroindústria. Ao Sul, o complexo cerâmico, mineral, químico e de confecções de
artigos do vestuário, no Planalto catarinense o complexo madeireiro, papel e celulose,
no Vale do Itajaí o complexo têxtil, ao Norte o complexo eletro-metalmecânico e um
importante polo moveleiro e, por último, o complexo tecnológico distribuído em três
importantes polos, Florianópolis - capital do Estado –, Blumenau e Joinville (SEBRAE,
2012).
Apesar do alto Índice de Desenvolvimento Humano de Santa Catarina, de
acordo com informações do SEBRAE (2012), com 0,840 em 2005 e posicionado como
o segundo melhor estado brasileiro em qualidade de vida, a violência é presente na
realidade do Estado. No que tange a violência contra a mulher, o Estado segue as
legislações estabelecidas em nível nacional, como a Lei Maria da Penha e a Lei do
Feminicídio. Santa Catarina ainda conta com duas leis, a Lei nº 15.806, de 16 de abril
de 2012 que “Obriga o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado da
Segurança Pública, a registrar e divulgar os índices de violência contra a mulher, no
âmbito do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências” e a Lei nº 16.620, de 7
de maio de 2015 que “Institui a Política Estadual para o Sistema Integrado de
Informações de Violência Contra a Mulher no Estado de Santa Catarina, denominado
Observatório da Violência Contra a Mulher-SC”.
Conforme dados do Mapa da Violência (2015) num levantamento realizado
sobre a taxa de atendimento feminino pelo SUS em 2014 (estatística por 10 mil
mulheres), decorrentes de violência, o Estado de Santa Catarina ficou próximo da média
nacional (14,2%), com 19,3%, perdendo para sete estados brasileiros, tendo o Mato
Grosso do Sul como líder com 37,4 %. É possível verificar no Gráfico X a taxa de
violência contra a mulher registrada em 2014.
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Gráfico 3.2 - Taxa de violência contra a mulher registrada em 2014 (por 100 mil mulheres)
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Fonte: Panorama da violência contra as mulheres no Brasil (2016).

No que diz respeito ao serviço do Ligue 180, da Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres (SPM), em 2014, o número de relatos de violência por grupo de 100
mil mulheres registrado no estado apontou índice menor do que a taxa de relatos de
violência registrada no país5. Conforme informações disponibilizadas no relatório, no
ano de 2014, foram registradas 66.980 ocorrências relacionadas à violência contra
mulheres, perfazendo uma taxa de 1.938,9 ocorrências para cada 100 mil mulheres
residentes no estado (PANORAMA DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO
BRASIL, 2016).
No que tange às ocorrências de estupro registradas em 2014, cujos números
foram consolidados no 10° Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado pelo
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o estado de Santa Catarina apresentou um
número de ocorrências de estupros por grupo de 100 mil mulheres consideravelmente
superior à taxa de estupros registrada no país (PANORAMA DA VIOLÊNCIA
CONTRA AS MULHERES NO BRASIL, 2016).
De acordo com os registros do Sistema de Informações sobre Mortalidade
(SIM), do Ministério da Saúde, no ano de 2014, o estado de Santa Catarina apresentou
5

A respeito das ocorrências de violência contra as mulheres registradas pela Polícia Civil de Santa
Catarina destaca-se que a unidade federativa é uma das poucas que disponibiliza ao público relatórios
periódicos com esses dados consolidados (PANORAMA DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
NO BRASIL, 2016).

.
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uma taxa de 3,2 homicídios por 100 mil mulheres, inferior à taxa média nacional, de 4,6
homicídios por 100 mil mulheres, conforme o Gráfico 3.3.

Gráfico 3.3: Variação da taxa de homicídios de mulheres entre 2006 e 2014.
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Fonte: Panorama da violência contra as mulheres no Brasil (2016).

Ao se comparar as taxas de homicídios de mulheres em 2014 com as taxas
referentes ao ano de 2006, verifica-se que a violência letal contra mulheres vem se
agravando no tempo, embora contrariando a tendência nacional: enquanto a taxa de
homicídios de mulheres brancas residentes no estado aumentou em 12%, passando de
2,6 a 2,9, a taxa de homicídios de mulheres negras e pardas teve redução de 2%,
passando de 4,2 a 4,1 homicídios por 100 mil mulheres (PANORAMA DA
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO Brasil, 2016).

3.5 O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA NO ESTADO DE SANTA
CATARINA

Para uma abordagem do fenômeno da violência de gênero e suas interrelações,
Chiarotti (2009) ressalta a importância de não observá-la como um único paradigma
teórico ou de uma única disciplina. É essencial recuperar o olhar interdisciplinar e
também a noção de violência de gênero não só como expressão de um poder que
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emerge do próprio centro das relações de gênero, das relações entre homens e mulheres,
mas como expressão de poder múltiplos, localizados em diferentes espaços sociais,
tanto no público como na vida cotidiana.
A atenção às pessoas em situação de violências, nesta perspectiva múltipla,
envolve duas redes: a intrassetorial e a intersetorial. Segundo Dalziovo (2015) a rede
intrassetorial envolve os serviços dentro de uma mesma área. A rede intersetorial
engloba a atuação de diferentes áreas e dos órgãos das instituições que têm relação com
a atenção diretamente, como a saúde, a assistência social, a educação e a segurança
pública, com o auxílio dos sistemas de justiça, do Ministério Público, da Defensoria
Pública, das Varas da Infância e Juventude, e dos Conselhos de Direitos e da Sociedade
Civil organizada, existentes no território.
A estruturação da atenção integral a pessoas que sofrem violência em rede é um
passo importante para assegurar o cuidado e a proteção social desse público. Neste
sentido, não acontece um novo serviço, mas uma concepção de trabalho que requer a
articulação intrassetorial e intersetorial de forma a integrar as políticas e ações
governamentais e não governamentais no âmbito local. Como a concepção da rede é
realizada em nível local, mesmo envolvendo instituições de diferentes esferas, o
processo de estruturação dessa rede no município deve considerar as características dos
serviços ofertados no território e as especificidades das políticas sociais (saúde,
educação, assistência social, dentre outras) (BRASÍLIA, 2010).
Os serviços existentes nas diferentes áreas, nas redes intersetoriais, advêm de
várias esferas públicas, municipal, estadual e federal e coexistem com a mesma
finalidade, de atendimento às pessoas que sofrem violência sexual. O Sistema Único de
Saúde (SUS) é constituído inicialmente pelos serviços ambulatoriais e serviços de
referência para atenção a pessoas em situação de violência, e pelos serviços de saúde
mental, pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e pelos Núcleos de
Prevenção das Violências e Promoção da Saúde. O Serviço Único da Assistência Social
(SUAS) integra uma política pactuada nacionalmente, que prevê uma organização
participativa e descentralizada da assistência social, com ações e serviços voltados para
o fortalecimento da família. Entre eles, dois são fundamentais para o cuidado e a
proteção social de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências:
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), o Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS). Existe também o Conselho Tutelar,
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órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
O Sistema de Ensino é formado pela rede de educação federal, estadual, distrital
e municipal complementada pelo sistema privado. São equipamentos desse sistema os
Centros de Educação Infantil (creches e pré-escola), Escolas de Ensino Fundamental e
Médio e Instituições de Ensino Superior. O Sistema Único de Segurança Pública
(SUSP) foi criado para articular as ações federais, estaduais, municipais e do Distrito
Federal na área da segurança pública e da justiça criminal, de forma a integrá-los na
prática, sem interferir na autonomia dos órgãos de segurança no âmbito local. São
alguns dos órgãos que compõem este sistema no território: Delegacia Especial de
Proteção à Criança e ao Adolescente, Delegacia de Atendimento Especializado à
Mulher, Delegacias de Polícia Civil e Militares, Postos da Polícia Rodoviária Federal,
Guardas Municipais, Instituto Médico Legal (IML)6.
As Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual do Estado de
Santa Catarina estão envolvidas na temática da violência por meio do Comitê Estadual
de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Doméstica, Sexual e outras Violências.
O Comitê Estadual tem a função de agregar as redes existentes, bem como os
Municípios Catarinenses que necessitam formar uma rede de atenção para oferecer um
tratamento adequado às vítimas de violência no Estado. É intensão do grupo é trocar
experiências, informações e dados para que haja uma adequação do serviço às
necessidades dos usuários do atendimento. O Comitê Estadual, bem como as Redes de
Atenção serão tratadas no Capítulo V, VI e VI onde ocorrerá a descrição e análise.

3.6 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA MOBILIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER EM NÍVEL MUNDIAL E OS DESAFIOS A SEREM
VENCIDOS

De uma forma geral, é possível observar que na União Europeia e América
Latina, são os movimentos feministas que impulsionam tanto a discussão quanto a
mobilização para o tratamento da temática da violência. Estes movimentos
influenciaram fortemente não só a adoção de políticas públicas ao combate à violência,
6

Ressalta-se aqui que os serviços podem mudar conforme interesse do Município.
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como iniciativas para a erradicação, com a modificação nas leis, investimentos em
educação e em discussões na mídia. Os movimentos feministas também se
concentraram em questões mais abrangentes que acabam se vinculando a perpetuação
da violência contra a mulher, como a igualdade de gênero e respeito aos direitos
humanos da mulher.
É possível identificar na União Europeia um grande financiamento a projetos
ligados à violência contra a mulher, como o caso do Projeto Daphne citado ao longo do
capítulo, que ao mesmo tempo incentiva a criação de rede entre os serviços favorecendo
a troca de informação e conhecimento. Há, neste sentido, um estimula ao envolvimento
dos países, fazendo com que os mais atrasados, em relação à políticas contra a
violência, busquem informações e conhecimentos para que haja uma aproximação
àqueles mais avançados na temática. Já nos países da América Latina esses
financiamentos aparecem escassos na literatura, havendo movimentos mais isolados no
combate à violência, como ações governamentais, de ONG‟s e movimentos feministas.
Por outro lado, no que tange às leis contra a violência, a América Latina possui a
Convenção de Belém do Pará, que atua de forma vinculativa, fazendo com que os países
participantes adotem as políticas da convenção às suas leis. Percebe-se que esta
vinculação é de grande impacto na efetividade das ações, já que os países que não
adotarem tais princípios correm o risco de sofrer as sanções impostas a ele. A União
Europeia, apesar de historicamente haver envolvido seus países em eventos sobre a
temática, deixou de adotar uma legislação vinculativa, que faz com que as ações e leis
propostas nos países, no que tange ao combate à violência, partam mais da “boa
vontade” dos governos.
Tanto na União Europeia, quanto na América Latina, pouco se fala de programas
para os perpetradores, seja pela inexistência, quanto pela falta de informação dos
programas existentes. Segundo Geldschläger e outros (2010) são poucos os países que
investem neste tipo de ação, que muitas vezes está na mão de ONG‟s e associações que
se utilizam de financiamento próprio para exercer suas atividades. Ainda conforme o
autor, trabalhar com homens que exercem a violência visa pôr fim a este fenômeno e
aumentar a segurança das vítimas. Essa ação pode ser interpretada como um processo
amplo e integrado de mudanças culturais e políticas para a abolição das hierarquias
entre gêneros, violência de gênero e discriminação de gênero, bem como outras formas
de violência e discriminação pessoal e estrutural.
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Na Holanda, Kessel e outros (2006) pontuam que o início da intervenção do
governo contra a violência sexual começou com a chamada "Conferência de Kijkduin"
em 1982 sobre violência sexual contra mulheres e meninas. A partir deste evento surge
uma política que se tornará, segundo os autores, a pedra angular da política de igualdade
de oportunidades visando prevenção, apoio e informação pública sobre a temática. A
abordagem da política holandesa consistia de uma questão que combinava um
enquadramento feminista com políticas de medidas suaves, que incluía capacitação,
conscientização e assertividade, treinamento policial e aprimoramento do serviço de
atendimento (ROGGEBAND, 2012). Contudo, observa-se uma interferência política,
com adoções de medidas neoliberais que acabaram por influenciar as políticas ligadas
ao combate à violência.
De acordo com Jaspard (2007), houve um avanço sobre a discussão da temática
da violencia na França, considerando que o país já é influenciado pelos movimentos
feministas desde a década de 1970. Nesta evolução, o apoio à vítima passa a ser
institucionalizado e comissões de ação departamentais são criadas. Essas comissões
devem, sob responsabilidade municipal, assegurar a coordenação entre os vários atores
locais institucionais e associativos: polícia, justiça, saúde e assistência social. As
políticas sobre a temática sofrem grande influência da IV Conferência Mundial de
Pequim sobre as Mulheres, haja vista o fato de o país ter tido a missão de coordenar o
evento. Desta forma, inicia-se um projeto pioneiro para a quantificação do número de
violência na França, em que segundo Brown e Widmer (2006), equipes
multidisciplinares de instituições públicas de pesquisa tiveram a preocupação de
trabalhar em estreita colaboração para produzir resultados comparáveis.
Portugal teve um apoio tardio do Estado, há poucas décadas, para combater a
violência contra a mulher, de acordo com Corradi e Stockl (2016). Apesar deste fato, as
autoras salientam que o ritmo da mudança, desde então, foi rápido, pois o país
conseguiu absorver o conhecimento gerado e acumulado pelos demais países da UE e
de seus movimentos. Neste sentido, Portugal conta com abrigos para acolhimento das
mulheres em situação de vulnerabilidade devido a violência sofrida, com ações
governamentais coordenadas de prevenção, sensibilização e de atendimento às vítimas,
pautatdas por legislação.
Na Espanha, tem-se evoluído com a atuação bastante presente dos movimentos
feministas. Diversas ações foram implementadas envolvendo distintas áreas de atuação,
como a) sensibilização e prevenção, b) educação e formação, c) saúde, d) recursos
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sociais, e) legislação, f) prática jurídica e g) pesquisa, com atividades previstas e plano
de execução (ALBERDI e MATA, 2002; APAV, 2003; BLANCO e outros, 2004).
Ressalta-se o trabalho na área de educação, uma disciplina sobre igualdade de
oportunidade e materiais didáticos sobre a temática. Existem políticas do governo para o
atendimento às pessoas em situação de violência, inclusive com um protocolo
estabelecido e incentivo às comunidades autônomas a adotarem protocolos de
coordenação com as diferentes instituições e criar uma comissão permanente com os
organismos de igualdade de alcance territorial. Contudo, percebe-se uma intervenção
que caminha a um tratamento mais igualitário a homens e mulheres e o empoderamento
feminino.
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CAPÍTULO IV: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo é desenvolvido o procedimento metodológico do presente
estudo, definindo-se, primeiramente, a natureza, o tipo e a abordagem de pesquisa e o
recorte; bem como a amostra; o método de coleta e os tipos de dados empregados na
realização. Também apresentam-se neste capítulo o método de análise e interpretação
de dados; as dimensões analíticas, categorias e subcategorias de análise; e as definições
constitutivas e operacionais.

4.1 NATUREZA, TIPO E ABORDAGEM DE PESQUISA E RECORTE

A presente pesquisa é de natureza qualitativa . A pesquisa qualitativa se mostra
importante para que haja uma melhor compreensão de como se configuram as Redes de
Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual em Santa Catarina como
expressão de articulação das diferentes esferas, sob o movimento da Governança
Pública. Conforme Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa envolve uma
abordagem naturalista, interpretativa, em relação ao mundo, fazendo com que os
pesquisadores estudem as coisas em seus cenários naturais, tentando entender, ou
interpretar, os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem.
Para tal, utiliza uma variedade de materiais empíricos – estudo de caso, experiência
pessoal, introspecção, histórias de vida, entrevista, artefatos, textos e produções
culturais, textos observacionais, históricos, interativos visuais – que descrevem
momentos e significados na vida dos indivíduos.
Os pesquisadores, como observadores do mundo, também participam dele, neste
caso, suas observações são feitas dentro de um esquema de símbolos e significados
culturais envolvidos por suas histórias de vida, e que trazem para o ambiente
observacional. Percebe-se, portanto, que a pesquisa qualitativa busca entender o objeto
no seu cotidiano, considerando suas histórias, valores, inter-relações com as pessoas e
com o meio em que elas estão inseridas (DENZIN e LINCOLN, 2006).
O pesquisador qualitativo, para Denzin e Lincoln (2006), se assemelha a um
confeccionador de colchas, pois ele trabalha com diferentes técnicas a fim de conhecer
um pouco mais do fenômeno estudado. A escolha das práticas de pesquisas dependerá
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das perguntas a serem feitas, que por sua vez dependem do contexto e do que o
pesquisador poderá fazer naquele cenário. Desta forma, percebe-se que os pesquisadores
usam várias práticas interpretativas ligadas e até mesmo a triangulação. O uso destes
múltiplos métodos ou triangulação reflete uma tentativa de assegurar a compreensão em
profundidade do fenômeno em estudado. O confeccionador de colchas costura, edita e
reúne pedaços da realidade que, segundo Denzin e Lincoln (2006), gera e traz uma
unidade psicológica e emocional para uma experiência interpretativa. Neste sentido,
fazem mais do que transformar o outro no objeto do olhar das ciências sociais.
De acordo com Gil (2002) é possível classificar as atividades de pesquisa em
três grupos baseados nos objetivos: exploratórias, descritivas e explicativas. As
pesquisas exploratórias têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a
descoberta de intuições. As pesquisas descritivas têm como objetivo principal a
descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, relação entre
as variáveis. As pesquisas explicativas têm como preocupação central identificar os
fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos.
A abordagem nesta pesquisa se caracteriza como teórico-empírica. Em um
primeiro momento se fez uma pesquisa teórica com os principais autores dos dois
termos que funcionam como pilares deste estudo, sendo possível citar alguns deles,
como: Governança Pública (Bevir e Rhodes, 2001; Bresser Pereira, 1997, 2001, 2008,
2009; Kooiman, 1999, 2008; Pierre e Piters, 2000; Osborne, 2010) e Redes (Borgatti e
Foster, 2003; Borzel, 1998; Kliji, 2008, 2010; Provan e Kenis, 2008; Stoker, 1998,
2006).
Na visão de Triviños (1995) a revisão de literatura permite uma familiarização,
em profundidade, com o assunto tratado e permitirá descobrir ligações do assunto com
outras problemáticas ampliando a visão da teoria estudada. A partir da avaliação do
material pesquisado foi possível identificar em que ponto outros investigadores
alcançaram em seus esforços e o que pode ser avançado.
Em um segundo momento foi realizada a pesquisa empírica ou também chamada
de pesquisa de campo, em que se busca na prática, por meio da experiência e vivência
do pesquisador, subsídios para a compreensão da configuração das Redes de Atenção às
Pessoas em Situação de Violência Sexual em Santa Catarina como expressão de
articulação das diferentes esferas, sob o movimento da Governança Pública. Buscou-se
compreender a configuração das Redes de Atenção de Joinville, dos municípios da
AMOSC, de Blumenau e de Florianópolis sob duas perspectivas, a da estrutura de
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governança e a de análise de rede. As informações e dados obtidos nestas Redes de
Atenção se deram por meio de entrevistas com as representações das coordenações e
representações das instituições vinculadas às redes.
Na pesquisa foi adotado o recorte transversal com perspectiva longitudinal por
envolver um recorte único no tempo, mas com a compreensão de mudança ao longo de
um período. De acordo com Gomes (2008), o recorte transversal com perspectiva
longitudinal considera as influências passadas sobre a amostra selecionada, no momento
em que a coleta de dados foi realizada. Neste sentido, tanto na descrição das Redes de
Atenção, quanto na análise sobre a trajetória se teve a compreensão das mudanças das
redes ao longo do tempo. Contudo, optou-se por utilizar o momento da pesquisa para se
levantar os aspectos sobre a estrutura de governança e a análise de rede para analisar a
configuração das Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual em
Santa Catarina como expressão de articulação das diferentes esferas, sob o movimento
da Governança Pública.

4.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população pode ser entendida, conforme como um conjunto de elementos
constituintes de um todo. No caso do presente estudo, a população seriam todas as
Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência em Santa Catarina. Neste
sentido, torna-se difícil o mapeamento, por não existir um cadastro de identificação das
redes no Estado e muitas delas não serem formalizadas ou estarem desarticuladas no
momento da pesquisa. Portanto optou-se por utilizar uma amostra das Redes de Atenção
em Santa Catarina, que configura uma parte da população. Para Trivinõs (1995) a
pesquisa qualitativa pode usar recursos aleatórios para fixar a amostra, significando uma
espécie de representatividade do grupo maior dos sujeitos que participarão do estudo.
Este tipo de pesquisa decide intencionalmente, considerando uma série de condições
(sujeitos que sejam essenciais, segundo o ponto de vista do investigador, para o
esclarecimento do assunto em foco; facilidade para se encontrar com as pessoas;
disponibilidade para entrevistas), o tamanho da amostra. Portanto, a amostra desta
pesquisa se configura como não probabilística, intencional e por acessibilidade.
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O tema abordado na tese são as Redes de Governança que tratam da temática da
violência sexual. A violência vem ganhando evidência por meio de conferências
internacionais, como a Conferência Mundial da Mulher e mobilizações no sentido de
reverter o quadro da violência que assola principalmente as mulheres. Neste sentido,
tem-se dando ênfase questão da equidade de gênero e empoderamento da mulher por
vislumbrar que a questão da violência está diretamente relacionada à visão patriarcal
que ainda persiste na sociedade. O Brasil vem seguindo as orientações estabelecidas nas
conferências internacionais, cita-se como exemplo a Convenção de Belém do Pará
(1994), e absorvendo as diretrizes de maneira juridicamente vinculativa. Estas
iniciativas culminam em políticas que tratam a temática, como a Norma Técnica do
Ministério da Saúde de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência
Sexual Contra as Mulheres e Adolescentes, estabelecida em 1998 e que startou a
criação das Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual em Santa
Catarina.
A primeira aproximação da pesquisadora com a temática se deu em 2015,
quando a pesquisadora cursou a disciplina de Governança e Redes de Coprodução,
ministrada pela Professora Paula Chies Schommer. A pesquisadora teve oportunidade
de conhecer a Rede de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual
(RAIVS) por meio de uma das representantes, vinculada a Coordenação de Promoção
da Saúde da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que na época estava a frente da
secretaria executiva da rede. A partir do envolvimento da pesquisadora com a temática e
conhecimento do trabalho realizado pela RAIVS foi que se optou em pesquisar sobre
Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual.

4.3 MÉTODOS DE COLETA E TIPOS DE DADOS

De acordo com Triviños (1995) o processo da pesquisa qualitativa não admite
visões isoladas, parceladas e estanques. Ela se desenvolve em interação dinâmica
retroalimentando-se constantemente podendo ocorrer, em determinado momento, das
ideias expressas por um sujeito pesquisado terem que ser aprofundadas com um novo
encontro. Para a pesquisa, os métodos de coleta de dados utilizados foram as entrevistas
semiestruturadas, análise documental e observação. Em relação aos tipos de dados,
150

foram coletados dados primários e secundários que utilizados para a análise dos
resultados. A pesquisa qualitativa busca entender o objeto no seu cotidiano,
considerando suas histórias, valores, inter-relações com as pessoas e com o meio em
que elas estão inseridas, com diferentes métodos de coleta de dados. Esta coleta consiste
em um levantamento de informações que irão ajudar a entender a configuração das
redes de governança.
De modo a conhecer as Redes de Atenção em Santa Catarina foi realizada uma
entrevista (anexo A) com uma das representantes (E1) do Comitê Estadual de Atenção
às Pessoas em Situação de Violência Doméstica, Sexual e outras Violências em
novembro de 2016. Na entrevista, a representante indicou as cidades que se articulam
em rede, e com configuração já estabelecida, que são as Redes de Atenção de Joinville,
dos municípios da AMOSC – rede regionalizada, de Blumenau, e de Florianópolis e os
respectivos representantes para posterior contato.
O contato com a Rede de Atenção á Pessoas em Situação de Violência da cidade
de Joinville se deu por meio de uma das representações (E2), que faz parte do grupo
gestor, da Comissão Aconchegar. O contato se deu em novembro de 2016, por e-mail,
no qual foi marcado um encontro pessoal, em Fevereiro de 2017, momento em que foi
realizada a primeira entrevista (Roteiro 1) com o intuito de conhecer a trajetória da rede,
bem como sua estruturação. A Comissão Aconchegar é formada pelos representantes
das instituições envolvidas no atendimento às vitimas de violência, que se encontram
periodicamente. Desta forma, foi possível estabelecer um contato mais frequente, em
que a pesquisadora se fez presente em duas reuniões, no mês de Abril e Maio de 2017.
Em Junho de 2017 foi realizada uma segunda entrevista com a representante do grupo
gestor (Roteiro 2) e entrevistas com três representantes (Roteiro 3) da Comissão E3
(Hospital), E4 (Conselho Tutelar) e E5 (Educação). Foram disponibilizados alguns
documentos para a realização de análise documental como o protocolo, decreto de
criação da Comissão Aconchegar, ofícios, portarias e atas para auxiliar na compilação
das informações.
O contato com a Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual
dos Municípios da Região da AMOSC se deu com uma das representantes (E6) da
comissão, vinculada a Gerência Regional de Saúde de Chapecó, por meio de e-mail no
qual foi agendada uma entrevista.

A primeira entrevista ocorreu por Skype, para

aplicação do roteiro 1 (anexo a), em novembro de 2016. No ano de 2017, houve alguns
contatos, por e-mail, para a participação nas reuniões da rede, os contatos foram feitos
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no mês de Março, Abril e Maio, porém foi informado que a rede não estava realizando a
reunião periódica. Em Junho de 2017 a pesquisadora marcou uma segunda entrevista
com a representante (E6) quando foi aplicado o roteiro 2 (anexo b). Na mesma
oportunidade foi aplicado entrevistas com três representantes de instituições envolvidas
na rede, com o roteiro 3 (anexo c),

E7 (Hospital), E8 (Conselho Tutelar) e E9

(CREAS). A análise documental se deu por meio do protocolo da Rede de Atenção.
O contato com a Rede de Atenção e Proteção às Pessoas em Situação de
Violência Sexual de Blumenau se deu por meio da coordenadora (E10) do Comitê de
Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Doméstica, Familiar e
Institucional. O Comitê reúne mensalmente os representantes das instituições que estão
vinculadas à Rede de Atenção. A primeira aproximação ocorreu em Dezembro de 2016
por e-mail, para agendamento da entrevista. A entrevista com aplicação do roteiro 1
(anexo A) se deu pessoalmente, em Janeiro de 2017. No primeiro semestre de 2017 a
pesquisadora participou de três reuniões do Comitê, em março, abril e junho. Em Junho
de 2017 foi realizada a segunda entrevista com a representante do Comitê para
aplicação do roteiro 2 (anexo b). Neste mesmo período foram realizadas as entrevistas
com três representantes de instituições que fazem parte do Comitê, E11 (IGP), E12
(Educação) e E13 (Conselho Tutelar). A entrevista com E11 se deu por Skype e as
conversas com E12 e E13 ocorreram após a reunião da rede em junho de 2017. A
análise documental se deu por meio do protocolo da Rede de Atenção, Minuta e
Regimento do Comitê.
O contato com a Rede de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência
Sexual (RAIVS) se deu por meio da representante da secretaria executiva (E14) via email, em dezembro de 2016, para agendamento de entrevista. A primeira entrevista para
aplicação do roteiro 1 (anexo a) ocorreu em março de 2017. A pesquisadora participou
de três reuniões em 2017, em abril, maio e junho e de uma capacitação com as Unidades
Básicas de Saúde em junho de 2017. A segunda entrevista para aplicação do roteiro 2
(anexo b) com a representante da secretaria executiva, ocorreu em Junho de 2017. Em
julho de 2017 foram realizadas as entrevistas com três representantes da comissão, E15
(Hospital), E16 (DPCAMI) e E17 (CREMV) para aplicação do roteiro 3 (anexo c).
Foram disponibilizados, para análise documental, os protocolos; a Carta de Princípios,
Condutas e Organização; ofícios; atas e materiais de consulta para a complementação
das informações cedidas pelas entrevistadas. Apesar da coleta de dados ter ocorrido
pelos meios descritos acima, cabe ressaltar que a pesquisadora, até o presente momento,
152

tem contato com a rede participando das reuniões mensais. As informações sobre a
coleta de dados estão dispostas no quadro abaixo.

Quadro 4.1 – Coleta de dados nas Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência
Sexual em Santa Catarina
1ª Etapa
Redes

Entrevista

Reuniões

coordenação

Joinville

2ª Etapa

3ª Etapa

Análise de

Entrevista

Entrevista

documento

coordenação

Representação
Horas

Horas

Horas

Horas

E2 00:56:40

02:15:05

02:24:44

02:09:15

Chapecó

Blumenau

E6 00:27:26

E10 00:48:05

Florianópolis E14 01:15:00

sem reunião

01:25:33

01:01:02

31:28

E4 Conselho Tutelar

13:13

E5 Educação

36:26

E7 Hospital

29:21

E8 Conselho Tutelar

10:48

E9 CREAS

57:51

E11 IGP

7:45

01:08:47

E12 Educação

8:48

01:26:35

E13 Conselho Tutelar

8:13

01:59:04

01:17:12

E3 Hospital

01:38:31

E15 Hospital

23:49

01:30:55

E16 Delegacia

35:04

01:57:00

E17 CREMV

44:56

Sim

Sim

Sim

Sim

*Capacitação*
13:00 às 16:00

Fonte: Elaborado pela autora (2018).

Trabalhou-se com dados primários e dados secundários. Conforme Triviños
(1995), dados é aquilo que se procura, fundamentalmente, em torno do fenômeno que se
está estudando. Um conhecimento aprofundado do fenômeno permite uma visão do
tópico e movimentação intelectual adequada das circunstâncias que se apresentam. Os
dados primários são aqueles que não foram antes coletados, estando ainda em posse dos
pesquisados e que têm o propósito de atender às necessidades específicas da pesquisa
em andamento. Os dados primários da presente pesquisa emergiram das entrevistas
semiestruturadas e da observação.
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Os dados secundários são aqueles dados que já foram coletados para algum
outro propósito. De acordo com Saunders, Lewis e Thornhill (2009) os dados
secundários incluem tanto os dados brutos quanto os resumos publicados. Desta forma,
tais dados secundários podem fornecer uma fonte útil a partir do qual se consegue
responder, ou responder parcialmente a pergunta de pesquisa. No caso das Redes de
Atenção foram utilizados: o protocolo, o decreto, a Carta de Princípios, Condutas e
Organização; os ofícios; as atas e os materiais de consulta.

4.4 MÉTODOS DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS
De acordo com Gomes (2008), a análise e interpretação dos dados dentro de uma
perspectiva de pesquisa qualitativa não têm como finalidade contar opiniões ou pessoas.
Seu foco é, principalmente, a exploração do conjunto de opiniões e representações
sociais sobre o tema que se pretende investigar. Não há a necessidade de abranger a
todas as falas e expressões dos interlocutores, porque em algumas vezes elas aparecem
com pontos comuns. Por outro lado, aparecem também diversidades de opiniões no
mesmo segmento social. Assim, ao se analisar e interpretar informações geradas, é
necessário caminhar na direção do que é homogêneo e também no que se diferencia
dentro de um meio social.
O método de análise que realizado na tese é a análise do conteúdo. A análise de
conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, obter
indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção das mensagens (TRIVIÑOS, 1995). Corroborando, Gray (2012)
afirma que a análise de conteúdo trata de fazer inferências sobre os dados identificando
de forma sistemática e objetiva características especiais.
Triviños (1995) assinala três etapas básicas no trabalho com a análise de
conteúdo: a pré-análise, descrição analítica e a interpretação inferencial. A pré-análise,
segundo o autor, é a organização do material. Segundo Gomes (2008) é necessário que
se faça uma avaliação do material disponível antes de se iniciar a etapa final da
pesquisa, pois caso as informações coletadas não sejam suficientes para a produção dos
dados, o pesquisador possa voltar à campo em busca de maiores informações ou
pontuais e específicas. Neste sentido, torna-se importante verificar se o material
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disponível: a) revela qualidade, principalmente quanto à impressão e à clareza dos
registros e b) é suficiente para a análise.

Figura 4.1: Análise dos dados

Pré-análise

Análise de conteúdo

Descrição analítica

Interpretação
referencial

Avaliação do material
disponível:
a) qualidade
b) suficiente para a análise

Estudo aprofundado:
a) Codificação
b) Classificação
c) Categorização

Dedução de maneira lógica
de algo do conteúdo que
está sendo analisado que
está sendo analisado

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Triviños (1995) e Gomes (2008).

A segunda fase do método de análise de conteúdo, conforme Triviños é a
descrição analítica. Nesta etapa, o material é que constitui o corpus é submetido a um
estudo aprofundado, orientado pelos pressupostos e referencial teórico. Contudo, é
importante ressaltar que ela já acontece anteriormente a esta etapa (GOMES, 2008;
TRIVIÑOS, 1995). Procedimentos como codificação, classificação e categorização são
básicos nesta instância da pesquisa.
A codificação, segundo Triviños (1995), consiste na atribuição de um nome
conceitual às categorias, relacionadas à representação dos dados no contexto da
pesquisa. A classificação diz respeito a distribuição sistemática em diversas categorias
conforme as analogias e caracteres comuns. E a categorização entendida por Gomes
(2008) como uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto,
por diferenciação e, em sequência, por reagrupamento segundo o gênero, com critérios
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previamente definidos. O autor alerta que para se ter uma categorização, é importante
que as categorias sejam homogêneas, isto é, cada categoria deve ser obtida a partir dos
mesmos princípios utilizados para toda a categorização.
A última etapa da análise conteúdo é a interpretação inferencial, que consiste,
segundo Gomes (2008), na dedução de maneira lógica de algo do conteúdo que está
sendo analisado. Portanto, para Triviños (1995) a reflexão, intuição, com embasamento
nos materiais empíricos, estabelecem relações, aprofundando as conexões das ideias,
podendo chegar a propostas básicas de transformações nos limites das estruturas
específicas e gerais.

4.5 DIMENSÕES ANALÍTICAS, CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DE
ANÁLISE

O objetivo da presente pesquisa é analisar a configuração das Redes de Atenção
às Pessoas em Situação de Violência Sexual em Santa Catarina como expressão de
articulação das diferentes esferas, sob o movimento da Governança Pública. E para tal
torna-se necessário o entendimento de dois termos que funcionam como pilares desta
problemática, a governança pública e as redes, bem como os seus desdobramentos. Os
resultados da discussão teórica são ser confrontados com aspectos empíricos presentes
nas Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, objetos deste
estudo. Deste modo, apresenta-se na Figura 4.2 o esquema de análise teórico-analítico
discutido na tese.
O conceito de governança pública de acordo com Sechi (2009) é um modelo
colaborativo de relação interestatal e entre atores estatais e não estatais na solução de
problemas coletivos. Denota o processo de estabelecimento de mecanismos horizontais
de colaboração para lidar com problemas transnacionais. Dentro do termo governança
pública existem algumas tradições que estão relacionadas com as diferentes perspectivas
de conceber o governo e a sociedade, bem como a análise do contexto. Neste sentido,
dentre as diversas formas de se pensar governança, destacam-se aqui as associadas à
good governance, a governança interativa, a governança associada à nova gestão
pública, e por fim a governança em uma perspectiva de redes. O foco da tese trata-se da
governança pública na perspectiva de redes, acredita-se que esta concepção de
governança nasce e toma corpo ainda dentro da vertente da nova gestão pública, no
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momento em que o Estado se abre para a articulação e maior conectividade entre as
esferas do Estado com a participação da sociedade civil e o mercado.
No que tange as redes, segundo pilar do constructo teórico-analítico, podem ser
denominadas de forma geral como um conjunto de atores, também chamados de nós,
ligados por um conjunto de laços, que são as interações existentes nesta relação. Dentro
do contexto da Administração Pública as redes passam a ser formadas a partir da
identificação de um problema complexo e da resolução a partir da criação de arranjos.
Neste sentido, desenvolve-se na figura 4.2 o arcabouço teórico-analítico.

Figura 4.2: Modelo teórico-analítico.

Tipos de Governança
Good Governance

Governança Interativa

New Public Management
MManagementMMMaaa

Governança de Redes

Tipos de Redes
Política

Economia

Social

Interorganizacional

ESTRUTURA DE
GOVERNANÇA
Governança
Colaboração
Interdependência
Resultados

Governança

ANÁLISE DE REDE
Trajetória
Interação
Aprendizagem

Fonte: Elaborado pela autora (2018).

O termo rede tem diferentes significados e está diretamente relacionado com as
etapas de pesquisa de rede em cada área em termos de maturidade. Portanto, diferentes
tradições coexistem, oferecendo distintivas interpretações para o termo. Dentre as
tradições que permeiam o estudo sobre redes é possível destacar as redes políticas,
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economia de redes, redes interorganizacionais, redes sociais e as redes de governança. O
foco da tese é na abordagem de redes de governança.
O objetivo do trabalho possui uma abordagem qualitativa que estabelece
perspectivas analíticas e suas categorias as quais foram pesquisadas de modo a
estabelecer relações com a configuração das Redes de Atenção. São duas perspectivas
constituídas a saber: estrutura de governança e análise de rede. Cada uma das
perspectivas possui um conjunto de categorias e subcategorias que emergiram da
literatura discutida na presente pesquisa de modo a facilitar a análise durante a pesquisa
de campo. O quadro a seguir apresenta as perspectivas, as categorias de análise e as
subcategorias.

Quadro 4.2: Perspectivas e categorias analíticas para o estudo das Redes de Governança.

REDES DE GOVERNANÇA
Sorensen e Torfin (2007)

PERSPECTIVAS
Lopes e Baldi (2009)
Provan e Kenis (2007)
Provan e Fish (2007)
Estrutura de Governança
(Funcionamento da rede/
objetivo)

Análise de rede
(conteúdo/
Subjetivo)

CATEGORIAS DE
ANÁLISE

Governança
(Provan e Kenis, 2008; Provan
e Fish, 2007; Wachhaus e
Harrisburg, 2009)
Colaboração
(Wachhaus e Harrisburg,
2009, Poocharoen e Ting,
2013)
Interdependência
(Klijin e Koppenjan, 2012;
Wachhaus e Harrisburg, 2009)
Resultado
(Provan e Milward, 2001;
Provan e Fish, 2007)
Trajetória
(Torfing e Sorensen, 2014)
Interação
(Klijin e Koppenjan, 2012;
Wachhaus e Harrisburg, 2009)
Aprendizagem
(Provan e Fish, 2007)

SUBCATEGORIAS DE
ANÁLISE

Coordenação
Rotinas

Ajuda mútua

Reconhecimento como parte de um
todo
Diferentes concepções e visões de
mundo
Impacto da rede
Avaliação
Instituições
Valores compartilhados
Laços
Tipos de aprendizagem
Conhecimento compartilhado

Fonte: Elaborado pela autora

Lopes e Baldi (2009); Provan e Kenis (2007) e Provan e Fish (2007) consideram
que as redes precisam ser compreendidas sob duas perspectivas: estrutura e análise. A
proposta da tese é combinar as duas perspectivas, pois a estrutra de governança é
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valiosa na medida em que a rede em si é considerada como a unidade de análise e, como
formas de organização social, são mais do que a soma dos atores e suas ligações e que
merecem ser estudadas em seu próprio direito (PROVAN e KENIS, 2007). A
perspectiva de rede analítica contribui a ideia de que as redes são como um conjunto de
atores ou nós, em que as relações entre esses nós podem ser presentes ou ausentes,
assim, as redes são consideradas variáveis em relação aos seus padrões estruturais de
relações (PROVAN e KENIS, 2007).
A perspectiva estrutural traz a governança (Provan e Kenis, 2008; Provan e Fish,
2007; Wachhaus e Harrisburg, 2009) como essencial para a condução da articulação em
que os atores possuem concepções de mundo e entendimentos diferentes. A
coordenação possui o papel de aliar estas diferentes percepções em prol de um objetivo
comum, que é a resolução de um problema público, por meio de uma rotina em que os
atores se reúnem e interagem. A colaboração (Wachhaus e Harrisburg, 2009;
Poocharoen e Ting, 2013) é elemento fundamental nas redes, haja vista os diferentes
recursos existentes advindos das diversas instituições públicas nas esferas municipal,
estadual e federal. A complexidade, devido às diversas concepções e valores, provoca
uma interdependência (Klijin e Koppenjan, 2012; Wachhaus e Harrisburg, 2009) entre
os atores, de modo que nenhum ator de maneira isolado, ou nenhum setor público de
forma única possui os recursos necessários para a resolução de um problema complexo
que demanda um conhecimento que supera àquele fragmentado. Os resultados (Provan e
Milward, 2001; Provan e Fish, 2007) não devem estar focados apenas na resolução do
problema público, mas na em benefícios para a sociedade, para as organizações e para a
própria rede, de modo a ocasionar um incentivo para que as instituições considerem este
tipo de articulação ao invés da realização do serviço por conta própria.
No que tange a perspectiva de análise, se assinala a importância da trajetória
(Torfing e Sorensen, 2014), pois os caminhos percorridos influenciam o rumo a ser
seguido pela rede, como os círculos virtuosos e viciosos que a rede percorre. As
interações (Klijin e Koppenjan, 2012; Wachhaus e Harrisburg, 2009) estabelecidas entre
os atores também influenciam a trajetória da rede, haja vista se tratar de um arranjo
complexo em que a participação é fundamental para o alcance dos objetivos.

A

aprendizagem (Provan e Fish, 2007) se torna elemento da interação, pois os tipos de
interação influenciam no compartilhamento do conhecimento e aquisição da
aprendizagem.
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4.6 DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS E OPERACIONAIS

As definições constitutivas representam um conceito teórico contemplado no
estudo a ser desenvolvido. Conforme Gil (2002), a definição constitutiva corresponde à
definição de um termo teoricamente, isto é, são as definições conceituais encontradas na
bibliografia. Entretanto, para Triviños (1995), as definições constitutivas nem sempre
são suficientes para esclarecer como as variáveis serão operacionalizadas na pesquisa,
ocasião em que se faz necessária as definições operacionais.
De acordo com Triviños (1995) as variáveis, como os pressupostos, estão
constituídos por conceitos. Estes conceitos têm definições gerais, que podem ser
ambíguos e abstratos, que é preciso esclarecer de forma precisa. Por isto, o investigador
deve operacionalizar estes conceitos, dando-lhes um sentido, um conteúdo prático. Em
outras palavras, a operacionalização das variáveis consiste em dar a elas um sentido
facilmente observável, que permita operar e medir.
Deste modo, no intuito de tornar claro os termos que são utilizados no
referencial teórico, encontram-se dispostos no quadro 4.3 a definição constitutiva e
operacional dos principais termos.

Quadro 4.3: Definições constitutivas e operacionais.
Conceito
Governança Pública

Redes

Redes de
Governança Pública

Definição Constitutiva
De acordo com Sechi (2009) é um
modelo
colaborativo
de
relação
interestatal e entre atores estatais e não
estatais na solução de problemas
coletivos. Denota o processo de
estabelecimento
de
mecanismos
horizontais de colaboração para lidar com
problemas transnacionais.
De acordo com Borgatti e Foster (2003),
uma rede é um conjunto de atores,
também chamados de nós, ligados por um
conjunto de laços.
A rede de governança é entendida,
segundo Sorensen e Torfing (2007),
como: a) uma articulação horizontal
relativamente
estável
de
atores
interdependentes, mas operacionalmente
autônomos; b) que interagem através de
negociações; c) que acontecem dentro de
uma estrutura normativa reguladora,
cognitiva e imaginária; d) que é
autorregulada
dentro
dos
limites
estabelecidos por órgãos externos; e e)

Definição Operacional
Visto na pesquisa como um
modelo colaborativo entre atores
estatais e não estatais para a
resolução de problemas coletivos
e públicos.

A compreensão do termo rede diz
respeito a um conjunto de atores
interdependentes que interagem
entre si.
O entendimento de redes de
governança
nesta
pesquisa
engloba alguns pontos, como: a)
uma
articulação
horizontal
relativamente estável de uma
pluralidade
de
atores
interdependentes,
mas
operacionalmente autônomos; b)
que interagem por meio de
negociações, c) que acontecem
dentro
de
uma
estrutura
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que contribui para a produção de utilidade
pública.

Valor público

Governança

Coordenação

Rotinas

Colaboração

Interdependência

Resultado

Trajetória

Instituições

Interação

Compartilhamento
de valores

Conforme Stoker (2006) o conceito é
construído coletivamente por deliberação
envolvendo os atores. Dependerá do
contexto abordado e de cada situação.
De acordo com Cruz (2006) é definida
como um processo de coordenação de
atores, de grupos sociais, de instituições
de apoio, com vista ao alcance de
propósitos
discutidos
e
definidos
coletivamente.
Para Peters e Pierre (1998) ás relações
Estado e demais atores evolui, passando a
atuar como coordenador com a capacidade
de influenciar os demais atores.
De acordo com Berry e outros (2004) as
rotinas compreendem os fluxos de
trabalho organizacional.
Na visão de Poocharoen e Ting (2013) é a
disposição dos atores envolvidos para
melhorar uma capacidade do outro para
benefício mútuo.
Para Klijin e Kopperjan (2012) é quando
cada membro é uma parte de um todo e
que cada uma destas partes interagem e
multiplicam o potencial de resolução dos
problemas. Segundo Sorensen e Torfin
(2007) as relações de interdependência
significam que os atores da rede são
horizontalmente, em vez de verticalmente
relacionados.
Na visão de Provan e Milward (2001) é o
valor agregado pelas redes às partes
interessadas.
Para North (1991) é entendido como os
caminhos plausíveis e frequentes de como
as coisas acontecem.
De acordo com North (1991) as
instituições são restrições humanamente
inventadas que estruturam a interação
política, econômica e social. São
constituídas por restrições informais
(sanções, tabus, costumes, tradições e
códigos de conduta), e as regras formais
(constituições,
leis,
direitos
de
propriedade).
A interação, para Borzel (1998), são as
ligações que diferem em seu grau de
intensidade,
de
normalização,
de
padronização e de frequência.
De acordo com Poocharoen e Ting (2013)
é a combinação de valores dos vários
atores.

normativa reguladora, cognitiva e
imaginária; d) voltada para a
solução de um problema público
(complexo
e
com
pouca
probabilidade de ser resolvido
isoladamente).
Nesta pesquisa, o conceito é
utilizado como bem comum, isto
é, um resultado voltado para o
benefício público.
Utilizado na pesquisa como um
processo de coordenação de
atores, governamentais e não
governamentais, de diferentes
esferas, com vista ao alcance de
propósitos discutidos e definidos
coletivamente.
A coordenação no contexto da
pesquisa é vista como a união de
distintas forças de diferentes
atores com lógicas desiguais.
As rotinas são representadas pelo
encaminhamento diário da
realização de atividades.
Considerado como a disposição
dos atores envolvidos para
melhorar uma capacidade do
outro para benefício mútuo.
No contexto da pesquisa, quer
dizer que a tarefa realizada por
cada membro é necessária para o
atingimento do objetivo da rede,
desta forma, as tarefas são
afetadas pelas ações uns dos
outros.

Entendido como o valor agregado
pelas redes às partes interessadas.
Interpretado como os possíveis
caminhos a serem perseguidos
influenciados pelos já
percorridos.
No presente estudo as instituições
são restrições que moldam as
escolhas individuais apresentadas
formalmente por meio de normas,
regras, manuais de conduta e
protocolos; e informalmente por
meio de costumes e tradições.

A interação remete ao
envolvimento entre os atores da
rede.
Ideias e concepções de mundo
comuns a certo grupo.
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Laços
Aprendizagem

Na percepção de Borgatti e Foster (2003)
são elos que ligam os atores em uma rede.
Edelenbos e Klijin (2007) entendem como
aquisição de informação e conhecimento
por meio de interação e que é muitas
vezes tácita, repousa na experiência de
pessoas ou organização.

Entendido como elos que ligam
os atores em uma rede.
Aquisição de informações e
conhecimento pelos atores da
rede por meio das interações.

Fonte: Elaborado pela autora.

4.7 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Pode-se pontuar como limitação da pesquisa a falta de dados secundários sobre as
Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual estudadas. Neste
sentido, percebe-se que existe pouco material, como: atas de reuniões, ofícios, portarias
e documentações acarretando uma dificuldade em traçar a história e identificar os fatos
que ocasionaram as redes a seguirem por determinado caminho em detrimento a outro.
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CAPÍTULO V – FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS REDES DE
ATENÇÃO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL

A violência é uma temática complexa e exige múltiplos olhares por meio de
diferentes perspectivas e áreas. O atendimento às vítimas que sofrem violência também
demanda os diferentes olhares de uma equipe multidisciplinar envolvendo as áreas da
saúde, da assistência social, da segurança pública, da educação e da justiça de modo que
sejam implantadas estratégias mais amplas com o objetivo de combater à violência e
oferecer um tratamento adequado a essas vítimas. Para que haja uma articulação entre
os serviços torna-se necessária uma estruturação compatível com a complexidade
apresentada, que são as redes.
Neste sentido, o presente capítulo trata da descrição do Comitê Estadual de
Atenção às Pessoas em Situação de Violência Doméstica, Sexual e outras Violências,
bem como da Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência de Joinville, Rede
de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual dos Municípios da Região da
AMOSC (Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina), a Rede de Atenção e
Proteção às Pessoas em Situação de Violência Sexual de Blumenau e a Rede de Atenção
Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual de Florianópolis (RAIVS).

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO COMITÊ ESTADUAL DE ATENÇÃO A
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E
OUTRAS VIOLÊNCIAS E DAS REDES DE ATENÇÃO A PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL

5.1.1 Comitê Estadual de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Doméstica,
Sexual e outras Violências

O Comitê Estadual de Atenção às Pessoas em Situação de Violência surgiu da
necessidade de discussão, troca de experiências e informações a respeito do que estava
acontecendo no Estado em relação à temática da violência. O desenvolvimento deste
item se deu por meio de relato de uma representante do Comitê Estadual, que ocorreu
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no final de 2016 e com a participação da pesquisadora em uma reunião deste comitê em
Março de 2018, bem como da exposição das representantes da Coordenação das Redes
de Joinville, de Florianópolis, de Blumenau e da Associação dos Municípios da
AMOSC.
Houve a necessidade de criação de um grupo de discussão em 2008 devido às
demandas do Estado em relação à violência. Na época era outra representante do Estado
que tomou à frente dos trabalhos e montou o Comitê Estadual com a participação dos
serviços envolvidos neste tipo de atendimento. Com a troca da representante do Estado
em 2012 e ingresso de um novo membro, o grupo acaba se dissolvendo. Contudo, novas
demandas começam a surgir, bem como a busca a respostas de interpelações advindas
da Assembleia Legislativa, da Câmara de Deputados e das CPIs da violência contra a
mulher, como: o que está sendo realizado quando surge uma vítima de violência sexual?
Existem pontos de atenção? Qual serviço oferece o atendimento às vítimas? Quem
atende a mulher em situação de interrupção legal da gestação? Neste contexto, a nova
representante do Estado volta à atenção aos profissionais que atuam nesta área,
conforme E1: “a gente começou a descobrir no estado as regiões e locais que tinham
experiência com isso. Então a primeira aproximação, nossa enquanto saúde do estado,
foi chamar alguns municípios que já tinham alguma experiência de atenção, local, para
a gente poder pensar isso em como estruturar, enquanto estado, esta atenção”.
Na discussão intersetorial sobre violência, optou-se por adotar a divisão
administrativa da saúde, pois cada Secretaria (saúde, educação, assistência social e
segurança pública) possui a sua divisão administrativa, havendo divergência inclusive
dentro da mesma área (ex. dentro da área da saúde os hospitais utilizam uma divisão
regional diferente da atenção básica, da vigilância sanitária, assim por diante). Neste
sentido, a divisão regional teve como base a pactuação estadual da Deliberação nº 348,
de 30 de agosto de 2012, que divide o Estado em dezesseis regiões de Saúde: Médio
Vale do Itajaí, Foz do Rio Itajaí, Grande Florianópolis, Laguna, Carbonífera, Extremo
Sul Catarinense, Nordeste, Planalto Norte, Vale do Itajaí, Serra Catarinense, Meio
Oeste, Alto Vale do Rio do Peixe, Alto Uruguai Catarinense Oeste, Oeste, Extremo
Oeste e Xanxerê.
Optou-se por utilizar a divisão administrativa da saúde pelo fato do serviço de
saúde ser considerado prioridade e a obrigatoriedade do SUS atender às pessoas em
situação de violência sexual, conforme Lei nº 12.845 de 1 de Agosto de 2013. Esta lei
também foi referência na escolha do tipo de violência a ser trabalhada por estas redes, a
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sexual, delimitando assim a abrangência de atuação. Outro fator preponderante para a
escolha da temática da violência sexual foi a Portaria nº 485 de 01 de Abril de 2014, que
define o funcionamento do serviço de atenção a pessoas em situação de violência sexual
no âmbito SUS. De acordo com a E1 “dentro da saúde existem serviços que são
ambulatoriais, serviços que são referência, serviços que são referência para a
interrupção legal da gestação, tem recurso para isso, para pagar procedimento, tem
como tu cadastrar o serviço no cadastro nacional de estabelecimento de saúde, então tu
consegue tirar um relatório do serviço”.
Foram chamadas as redes já existentes e em operação em Santa Catarina, como a
Rede de Florianópolis, a Rede dos Municípios da AMOSC, a de Joinville e a Rede de
Blumenau que se fizeram presentes com as representantes da área da saúde. Como
representante do Estado foi feito um convite para que os demais órgãos estaduais se
apresentassem para compor um grupo de trabalho e consolidar o Comitê Estadual,
apesar de não existir uma portaria que formalize o grupo, mesmo com diversas
tentativas. Existe uma documentação redigida a respeito, o grupo tentou formalizar o
Comitê por meio da Secretaria de Saúde e a Secretaria dos Direitos Humanos, porém
não obteve êxito. De acordo com a E1 “acredita-se que não é prioridade, não foi
reconhecida a importância do Comitê e da temática”.
Em Agosto de 2016 ocorreu um grande evento, na Assembleia Legislativa em
Florianópolis, no intuito de juntar as 16 regiões como articuladoras de rede. Foram
quatro dias de evento com uma programação diversificada que incluiu a fala das
diferentes áreas envolvidas nas redes e com o objetivo de capacitar, formar e trocar
informações a respeito da temática. Conforme a E1 “teve assim a fala de Blumenau, a
fala de Florianópolis, a fala de Chapecó, como que começaram, como que fizeram,
quem chamou, como chamou, como faz reunião, quem coordena, de quanto em quanto
tempo, como que monitora para ver se está dando certo ou não, que documento
construiu, para tentar otimizar a questão da governança da rede”. Ainda conforme a
E1 esse evento foi imprescindível porque muitas regiões “não conhecem legislação,
elas não conhecem toda esta estrutura que é possível articular, quem chamar, como
fazer. Tanto a gente teve a parte de instrumentalização quanto a parte da experiência
desses municípios que já trabalham”.
Na percepção das E1, E2, E3, E4 e E5 o evento foi importante por causa da troca
de conhecimento e porque são poucos os espaços e tempo que se tem para agregar
novas informações, saber como o serviço está sendo realizado em outras regiões, até
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mesmo naquelas em que não existe uma rede constituída. Na opinião das entrevistadas o
evento deveria ocorrer com mais frequência, já que houve a presença de profissionais de
outras áreas que não se reúnem constantemente nas reuniões do Comitê e das redes,
como a segurança pública.
Na reunião do Comitê Estadual os participantes expuseram a importância da
existência do Comitê Estadual como espaço de troca de informações e auxílio e até
mesmo um momento de “conhecer pessoas” vinculadas à temática. E criticaram o fato
das reuniões não serem periódicas. Uma das participantes pontuou que os trabalhos
deveriam ser retomados após o evento e que os Municípios presentes deveriam ser
questionados sobre a evolução dos trabalhos realizados em sua região, já que um dos
objetivos do evento era que estes fizessem o efeito multiplicador da informação em suas
regiões.
Portanto, é nítida a importância do Comitê e de seu papel de agregar as dezesseis
regionais a fim de que haja uma troca de informações e aprendizagem no que tange a
temática da violência sexual. Assim aqueles Municípios que não possuem uma rede
constituída, como é o caso de Brusque e São José presentes na reunião, busquem
referências nos serviços já consolidados. Com o objetivo de conhecer os Municípios
com os serviços de Rede de Atenção a Pessoas em Situação de Violência Sexual
consolidados, para a realização da presente pesquisa, a pesquisadora conversou com a
representante do Comitê Estadual, em novembro de 2016, por meio de uma entrevista
(anexo A).
Na conversa, a representante do Comitê indicou alguns Municípios que a
pesquisadora poderia entrar em contato para a verificação da atuação em rede na
temática da violência, foram os Municípios de Chapecó, de Lages, de Blumenau, de
Gaspar, de Joinville, de Tubarão e de Florianópolis. Após o contato e conversa com os
responsáveis da área da saúde (indicados pela representante do Comitê Estadual)
verificou-se que destes, Joinville, Chapecó, Blumenau, e Florianópolis possuem uma
Rede de Atenção a Pessoas em Situação de Violência Sexual. Portanto as redes de
Joinville, dos Municípios da AMOSC, de Blumenau, e de Florianópolis foram foco da
presente pesquisa e serão apresentadas a seguir.
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5.1.2 Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência de Joinville

A Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência começou a ser
mobilizada em 2006, a partir da campanha da RBS TV “a infância é a melhor herança”.
A partir desta campanha, foi marcada uma audiência pública, puxada pelos meios de
comunicação, no Município de Joinville, no qual foram convidados vários serviços que
lidavam com a violência sexual no Município, como a Delegacia de Proteção a Mulher
e ao Adolescente, Conselho Tutelar, Conselho Municipal da Criança e Adolescente,
Secretaria do Bem-estar Social, Centro de Atendimento a Vitimas de Crime, Gerência
Regional de Saúde, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Joinville.
Percebeu-se, naquele momento, que os serviços pouco se conversavam. Desta forma, as
instituições presentes se sensibilizaram e sentiram a necessidade de se reunir e discutir a
temática de maneira conjunta com os órgãos que acolhem e tratam as pessoas em
situação de violência sexual.
Considerando que a violência sexual provoca impacto na qualidade de vida,
pelas lesões físicas, psíquicas e morais acarretadas à vitima e o entendimento de que
dentre os diferentes tipos de violência, a violência sexual é grave, pois além do
sofrimento da vítima, acarreta preconceito, havendo necessidade de atenção
especializada e humanizada de modo a evitar a revitimização. Para que houvesse
atenção necessária a esta violência, foi criada a Comissão de Implantação e
Acompanhamento do Protocolo de Atendimento às Vitimas de Violência Sexual, por
meio do Decreto 12.959 de 26 de Maio de 2006, assinado pelo prefeito em exercício
Rodrigo Meyer Bornholdt.
Esta Comissão se compôs inicialmente por representantes da Secretaria de BemEstar Social, Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, Delegacia de Proteção à
Mulher e ao Adolescente, Conselho Tutelar, Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente, Instituto Superior e Centro Educacional Luterano /BOM JESUS/IELUSC,
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Joinville, 23ª Gerência Regional
de Saúde, Centro de Atendimento às Vítimas de Crime /CEVIC e Universidade da
Região de Joinville/ UNIVILLE.
De acordo com o decreto, compete à Comissão Aconchegar: I) Revisar o
protocolo municipal de atendimento às pessoas em situação de violência sexual, bem
como acompanhar sua execução, avaliar e propor os ajustes necessários; II) Publicizar,
em parceria com as secretarias municipais e instituições envolvidas, o protocolo de
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atendimento às pessoas em situação de violência sexual no município; III) Empreender
ações visando conscientizar e envolver todos os servidores públicos, na execução do
protocolo de atendimento às pessoas em situação de violência sexual; e VI) Promover a
intersetorialidade como estratégia para o fortalecimento do atendimento às pessoas em
situação de violência sexual (DECRETO Nº 12.959 de 2006).
Em 2008, dois anos após a sua criação, o grupo escolhe o nome “Aconchegar
Joinville” para representar o trabalho do grupo. No mesmo ano, Joinville adere à
politica governamental implantando o Núcleo de Prevenção de Violência e Acidentes
(NPVA) subordinado à Gerência de Vigilância em Saúde e que agrega as ações da
Campanha de Prevenção a Acidentes e a estruturação da Comissão Aconchegar. O
Núcleo tem como objetivo sistematizar os dados do Município sobre violências e
acidentes para a elaboração de ações de prevenção buscando sua redução a médio e
longo prazo. Órgão que por algum tempo foi responsável pela coordenação da
Comissão.
Fruto do trabalho da Comissão Aconchegar foi a elaboração do Protocolo de
Atendimento às Vítimas de Violência Sexual do Município de Joinville em 2009. O
Protocolo visa a formalização da conduta dos profissionais vinculados ao atendimento
de pessoas que sofrem violência. A intensão é que haja um procedimento unificado por
parte dos profissionais, baseado em “princípios de acolhimento e prevenção de doenças,
bem como providências a serem tomadas para o enquadramento do crime junto ao setor
judiciário” (Protocolo 2009) e que as vitimas tenham condições de reconstruir a vida no
que diz respeito a relações afetivas e relações produtivas. O Protocolo tem como
objetivo
“Implantar a rede de atenção às vítimas de violência sexual no
município; implantar um banco de dados específico para o
atendimento com formulários e notificações apropriadas; e
fomentar políticas públicas para atendimento de vítimas de
violências e acidentes, no município”.
São previstos no Protocolo os casos agudos, aqueles em que a vitima procura
auxilio antes de 72 horas do acontecimento da violência e os crônicos, aqueles em que a
violência foi sofrida há mais de 72 horas e aqueles que acontecem com frequência. O
atendimento a menores de até 14 anos, 11 meses e 29 dias, sendo caso agudo ou crônico
difere do atendimento dado a maiores de 15 anos e adultos.
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Nos casos agudos de violência, sofrida por menores, a equipe de referência do
Hospital Materno Infantil Jeser Amarante Faria faz o acolhimento, notifica o Conselho
Tutelar

e

a

vigilância

epidemiológica

por

meio

do

FIE

(Ficha

de

notificação/investigação individual). Os profissionais fazem os exames laboratoriais e
clínicos e administram os medicamentos (contraceptivos e antirretrovirais). São
acionados a Delegacia da Mulher, para registro do Boletim de Ocorrência, e o Instituto
Médico Legal (IML) para os exames médicos legais, para posteriormente haver um
encaminhamento e agendamento na unidade sanitária. Caso seja confirmada a gestação,
a vitima deve ser encaminhada a Maternidade Darcy Vargas, ao setor de Serviço Social
para iniciar o protocolo para interrupção ou manutenção da gestação. Quando a vítima
tem entre 15 e 18 anos, o serviço de referência, o Hospital Regional Hans Dieter
Schimidt, realiza o atendimento e segue o mesmo fluxo dos menores de 15 anos.

Figura 5.1 - Fluxo de atendimento para menores de idade da Rede de Atenção às
Pessoas em Situação de Violência de Joinville

Fonte: Prefeitura Municipal de Joinville (2009).
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Quando a vitima for maior de 18 anos não há a notificação ao Conselho Tutelar
e nem a obrigatoriedade do registro do Boletim de Ocorrência na Delegacia da Mulher,
caso não haja o registro não é possível a coleta de vestígios pelo IML para suposta
investigação (PROTOCOLO 2009).

Figura 5.2 - Fluxo de atendimento para maiores de 18 anos da Rede de Atenção à
Pessoas em Situação de Violência de Joinville

Fonte: Prefeitura Municipal de Joinville (2009).

Na ocorrência de casos crônicos, há o encaminhamento para a Unidade Básica
de Saúde mais próxima do local onde mora a pessoa em situação de violência, lá é
realizado o acolhimento e a notificação epidemiológica, o encaminhamento de exames
conforme fluxo interno, orientação para realização de B.O. e exames criminalísticos no
IGP (obrigatório para menores de 18 anos), orientação ao Apoio Psicossocial
(PAMVVI, CEAV, CAPS) e agendamento de retorno à unidade básica de saúde para
acompanhamento. Confirmada a gestação, a vitima é encaminhada a Maternidade Darcy
Vargas, setor de Serviço Social para iniciar o protocolo para interrupção ou manutenção
da gestação (PROTOCOLO 2009).
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Para os casos agudos devem ser realizados alguns procedimentos de profilaxia
que são descritos no Protocolo, como: exames laboratoriais, profilaxia das DST/Aids,
vacinação anti-tetânica, quando houver ferimentos perfuro-cortantes ou contato com
terra, realização de prevenção da gestação. O Protocolo prevê como cuidados
sequenciais ao atendimento realizado pela unidade de referência: o da Secretaria de
Assistência Social (SAS) - Centro de Referencia Especializada de Assistência Social –
realização de acolhimento institucional e apoio psico-social. Centro de Atendimento a
Vítima de Crime (CEAV) - apoio psico-social e assessoria jurídica. A Unidade Sanitária
(SUS) realiza o acompanhamento Clínico das DSTs e AIDS, realização de busca ativa
no caso de não comparecimento, continuidade de realização de exames e sua avaliação,
continuidade de administração dos medicamentos e a realização de exames no agressor.
O Serviço de Saúde Mental faz acompanhamento psicológico e psiquiátrico. O Serviço
de Vigilância Epidemiológico (Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes) realiza
a investigação epidemiológica e preenche o banco de dados. A educação fornece o
apoio e orientação ao processo de atendimento, identificação das violências, notificação
ao Conselho Tutelar por meio do APOMT.
De acordo com a documentação consultada, no ano de 2011 foram realizadas
treze reuniões, duas no mês de maio, uma em Junho, uma em Julho, sendo quatro delas
concentradas no mês de Agosto devido a uma preparação de capacitação para os
Agentes Comunitários de Saúde (ACS‟s), uma em setembro, uma em outubro, duas em
novembro e uma em dezembro. Os assuntos tratados nas reuniões foram bastante
variados e seguiam a demanda das instituições representadas na rede, dos profissionais
envolvidos e troca de informações e ideias a respeitos de casos ocorridos nos
atendimentos.
Desta forma, ao mesmo tempo em que as reuniões servem para discussões de
aspectos rotineiros, como sistemáticas das reuniões, pauta, agendas, campanhas e
pontos estratégicos como divulgação da rede, capacitações, elas cumprem o papel de
socialização da vivência desses profissionais, compartilhando casos e muitas vezes
anseios e angústias, “fazendo com que o momento servisse como apoio e fortalecimento
para a continuidade do trabalho” (ATA 2012). Por vezes a situação de desgaste e
estresse era tamanha que os membros participantes da Comissão eram recebidos de
maneira “envolvente”, como relatado em ATA (2012) “a coordenadora da Comissão
iniciou a reunião colocando uma música suave ao fundo e acolhendo a cada integrante
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dizendo que eram bem vindos e que se sentissem amparados e procurassem se desligar
um pouco do mundo lá fora”.
Em 2011, conforme os registros das reuniões, houve uma preocupação com a
divulgação do protocolo, chegou-se a procurar a mídia para possível publicidade, porém
sem continuidade. Percebe-se que esta é uma preocupação presente em vários
momentos de discussão da Comissão, que retomam ao assunto com frequência em
várias reuniões. Também como forma de propagação do protocolo, mas internamente,
entre os profissionais que lidam com a temática da violência, está a capacitação,
também presente na agenda. Há uma necessidade constante de reciclagem dos
conhecimentos e aprimoramento dos serviços, inclusive pelo fato de haver muita
rotatividade de profissionais nas áreas que lidam com a temática de violência sexual.
São constantes as discussões sobre o serviço e de como melhorá-lo, haja vista a
complexidade que permeia a temática, seja devido a alta gama de profissionais
envolvidos, ou pela diversidade do próprio atendimento. Por este motivo são recorrentes
as discussões sobre o fluxo em pontos específicos conforme a ocorrência dos
problemas. Um deles foi a vinculação do exame do legista do IML com o Boletim de
Ocorrência, em que o médico legista somente realiza o exame de corpo e delito com um
documento emitido pela Delegacia atestando que a vitima realizou o Boletim de
Ocorrência. Foi discutido e proposto pelo grupo que nas situações emergenciais, a
solicitação do médico do Hospital ao IML tivesse o mesmo poder de polícia e que este
atendimento se desse na Unidade Sanitária em conjunto com a Delegacia e o IML. Para
tal seria necessária uma reunião com a equipe da Unidade Sanitária, Delegacia e
Hospital para um acordo mútuo.
Novas parcerias são vislumbradas pela Comissão Aconchegar, principalmente
aquelas que podem auxiliar no atendimento às vitimas, as sugestões são colocadas em
reunião e discutidas pelos membros. Como exemplo, tem-se o contato feito com o
Hospital Regional para uma maior aproximação e participação desse órgão junto à
comissão. E que passou a se fazer presente a partir da reunião de dezembro de 2011.
Muitas são as dificuldades encontradas por esses profissionais no seu dia-a-dia,
atrelada a própria complexidade do serviço e as diferentes pessoas envolvidas, portanto
algumas frustrações acabam ocorrendo pelo inadequado atendimento a uma vítima, bem
como a falta de proteção e a “cegueira” da justiça. Foi exemplificada a situação no
relato: “uma audiência com o juiz sobre a guarda das crianças, onde a mãe ameaçada
de morte pelo marido e foi revelado a ele o novo endereço onde a mesma reside
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atualmente” (ATA 2011). A sugestão foi de que se criasse uma Vara Especial no Fórum
que trate somente de Violência Doméstica. Foi apresentado um projeto e encaminhado
ao Ministério da Saúde, que achou bastante ousado, porém foi solicitado cópia para uma
melhor análise.
Na última reunião do ano os membros realizaram uma avaliação dos trabalhos
desempenhados pela Comissão. Foram levantadas algumas pendências, como: 1)
Reformulação do Decreto e Regimento Interno da Comissão; 2) Organizar a
apresentação do protocolo para a Polícia Militar, Delegados e servidores da Policia
Civil e aos grupos dos CRAS; 3) Aprimorar a divulgação nos meios de comunicação; 4)
Monitoramento dos dados. Também foram apontadas novas demandas, como: 1)
Intervenção da Comissão com as questões de estrutura do IML, no atendimento às
vítimas; 2) Inclusão de representantes dos ACS‟s na Comissão; 3) Estabelecer uma
ligação entre Hospital Infantil e Unidade Básica de Saúde para o acompanhamento dos
casos que receberam alta; 4) Orientação da Comissão para os hospitais particulares
sobre o atendimento às vítimas.
As reuniões de 2012 iniciaram com a retomada das pendências enumeradas no
ano anterior e com a preocupação de tornar o protocolo mais eficiente, para tal, uma das
estratégias sugeridas foi trazer mais integrantes à Comissão, como por exemplo, a
Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), a Gerência Regional de Educação
(GERED) e um representante do serviço que atende o idoso e pessoas com deficiência,
com uma única representação.
Ficou estabelecido como prioridade para o ano de 2012 duas ações básicas da
Comissão para o primeiro semestre: a) Monitoramento dos dados dos atendimentos da
rede; b) Divulgação do protocolo nas instituições da Segurança Pública, iniciando na
Delegacia da Mulher e o IML, bem como a reciclagem nos Hospitais Regional e
Infantil, levar o protocolo ao conhecimento do Hospital São José (oficialmente) e
também aos CRAS pendentes. Para tal seria elaborado um planejamento e cronograma.
Informações referentes a normativas, portarias, leis e novos procedimentos a
serem utilizados pelos profissionais que lidam com o serviço de atendimento à pessoas
em situação de violência são amplamente divulgados nas reuniões. Foi relatada a
aprovação, a nível nacional, da lei onde o Ministério Público dá continuidade ao
Processo

Jurídico

contra

o

agressor,

nos

casos

de

violência

doméstica,

independentemente da vontade da mulher ou da realização do processo.
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Discussões sobre notícias na mídia que envolve a temática da violência sexual
também fizeram parte das reuniões da rede, como a criação da nova Lei, Joanna
Maranhão, que altera as regras sobre a prescrição do crime de pedofilia e estupro
praticados contra crianças e adolescentes. Os representantes ressaltaram que há sempre
pontos positivos e negativos com esse tipo de inserção na mídia: positivo no sentido de
fortalecer as vítimas para as denúncias, mas o cuidado de não banalizar este tipo de
atitude para fins de ibope.
Houve apresentação da Comissão Aconchegar e do Protocolo de Violência
Sexual no CEAV. Apresentação do Protocolo na Secretaria da Assistência Social.
Surgiu uma demanda de apresentação do Protocolo de Violência Sexual e da Comissão
para as orientadoras das Escolas Municipais. E também uma demanda de capacitação do
PROGESUS, dos Agentes de Saúde Pública (ASP) e um aprofundamento com os
Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O grupo ressaltou a importância destas
capacitações e do vínculo criado com os ACS na capacitação do ano anterior e a
necessidade de sua continuidade com modificações na dinâmica da apresentação.
Nas reuniões da Comissão acontecem discussões sobre outras redes que possam
servir de referência no atendimento às vítimas de violência, algum tipo de serviço
específico ou excelência em alguma etapa do atendimento. Neste sentido, o Programa
Iluminar recorrentemente era citado como uma rede a ser estudada. Duas integrantes do
NPVA visitaram o Programa Iluminar Campinas7 no qual conheceram a Rede, o serviço
oferecido e o sistema de notificações. Foi ressaltada a “humanização do atendimento já
pela Guarda Municipal” e a “integração entre os vários pontos da rede, com o
comprometimento de cada coordenação” (ATA 2012).
Estabeleceu-se, em 2012, que se faria um cronograma de apresentação das
instituições e dos serviços prestados às vitimas. Houve apresentação do IGP sobre a
estrutura e encaminhamento às vitimas. Foi pontuado, pelo profissional do IGP, como
dificuldade a falta de adequação do local de atendimento. Foi externada a necessidade
de uma sala específica e estrutura para esse tipo de atendimento e principalmente com
equipamentos adequados, ressaltou-se a importância da contratação de uma funcionária
para a limpeza, pois o ambiente é insalubre e necessita de maior higienização. A
comissão acordou que poderia elaborar um documento solicitando uma investigação da

7

Rede da cidade de Campinas com serviços intersetoriais criada para o enfrentamento da
violência.
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Vigilância Sanitária referente a atual situação, além da solicitação de um espaço físico e
equipamentos adequados.
O promotor da 19º Promotoria de Justiça fez sua apresentação, bem como os
integrantes da Comissão também se apresentaram falando de suas instituições. Numa
relação de diálogo foram levantadas algumas questões como qual o equipamento usado
pelo médico legista na perícia realizada nos hospitais e se ele realmente vai aos
hospitais. O Promotor levantou a questão do número irrisório de processos que
chegaram até ele até o momento: em torno de 105 processos enquanto que a Comarca
de Araquari tem 115. Colocou que está pautando o seu trabalho no sentido de garantir
mais medidas protetivas às vítimas.
Sobre o Serviço de Referência de Atendimento a Violência, algumas questões
preocupam a Comissão, como uma possível duplicidade com os serviços dos PAEFIs,
incorrendo na questão da revitimização ou duplicidade de atendimento. Essa é uma
preocupação recorrente nas reuniões, fazer com que a vítima não tenha que relatar o
caso inúmeras vezes a diferentes profissionais, causando assim a perpetuação da
violência. “A escuta é fundamental para que a pessoa se sinta compreendida em sua
aflição e dor e consiga efetuar o tratamento a partir do vínculo de confiança
estabelecido, que não ocorre quando há uma intervenção frequente” (ATA 2012).
Foi incluído como prioridade para o ano de 2012 a reformulação do Decreto da
Comissão e seu regimento interno. Instituiu-se uma Comissão constituída por 01 (um)
representante titular e 1 (um) representante suplente das seguintes instituições:
Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria
Municipal da Educação, Delegacia de Proteção à Mulher, Criança e Adolescente,
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS), Hospital Materno Infantil Jeser
Amarante Faria, Maternidade Darcy Vargas, Instituto Geral de Perícias (IGP)/ Instituto
Médico Legal (IML), Conselhos Tutelares, Centro de Referência em Direitos Humanos
(CRDH) Centro Cultural Escrava Anastácia (ONG), Gerência Regional de Saúde (23ª
GERSA), Gerência Regional de Educação (GERED), Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Conselho
Municipal da Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal da
Pessoa com Deficiência (COMDE), Conselho Municipal dos Direitos do Idoso,
Instituições Educacionais de Ensino Técnico e Profissionalizante, Instituições
Educacionais de Ensino Superior de Joinville, Fórum de Justiça da Comarca de
Joinville, Setor Psicossocial.
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No ano de 2013 vários assuntos ganharam importância nas reuniões da
Comissão Aconchegar, todavia os assuntos mais presentes foram aqueles pertinentes a
própria rede, como a necessidade de fortalecimento, a revisão do protocolo, ajustes em
sua estrutura e a participação mais ativa dos membros nas reuniões. Questões que já
haviam sido, inclusive, abordadas nas reuniões anteriores.
Por se tratar de uma temática que envolve diferentes áreas e profissionais, com
alta rotatividade, há uma necessidade de fortalecimento da rede, bem como com outras
redes do estado de Santa Catarina que atendem às vítimas de violências, para discussão
e trocas de experiências. Neste sentido, foi agendada uma reunião por meio do Comitê
Regional com a participação dos representantes das redes de Santa Catarina.
A necessidade de reformulação do protocolo (questões técnicas e o
enfrentamento dos casos crônicos) foi discutida durante o ano e a importância da
atualização, já que o protocolo foi elaborado em 2009 e alguns atendimentos e
medicamentos foram reestruturados. Solicitou-se a atualização do fluxo de atendimento
com a proposta de inclusão da Maternidade Darcy Vargas como porta de entrada,
mudança na aplicação da Imunoglobulina, conforme Nota Técnica do Ministério da
Saúde. Orientação de encaminhamento dos casos crônicos, principalmente em relação
as especificações da ficha, que não estão claras para os demais profissionais. O grupo
assumiu o compromisso de iniciar a revisão do Protocolo de Atendimento às Vítimas de
Violência Sexual, implantado no município em 2009, pontuando as falhas existentes, e
o que deverá ser incorporado para a sua melhora.
Alguns casos acabam sendo item de pauta das reuniões por servirem de alerta
para a inadequação de alguns atendimentos ou falta deles, como é o caso relatado de
uma criança de três anos que sofreu abuso por outra de sete anos, em que a Delegacia se
negou a fazer o Boletim de Ocorrência responsabilizando a mesma pelo ato. De três
casos ocorridos em que não houve o cumprimento do Protocolo de Violência Sexual e
que foram repassados ao Ministério Público. E houve o relato da Casa Abrigo dos
poucos encaminhamentos de mulheres por parte da Delegacia. A Delegacia ressaltou a
inexistência em Joinville de uma espécie de albergue para mulheres que sofrem
violências em risco de morte, sem ter para onde ir.
A premissa do trabalho em rede no atendimento à pessoas que sofrem violência
está atrelada a conexão existente entre os serviços, mas para que ela aconteça
efetivamente é necessária a participação do representante dos serviços nas reuniões e
discussões do grupo. Foi relatada a ausência do IGP nas reuniões e acordado que o
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órgão seria contatado para se fazer mais presente. Na ocasião, o Hospital Regional
relatou a situação de falta de seguimento do protocolo por um dos médicos peritos no
atendimento a uma vítima. Sugeriu-se agendar uma reunião com o órgão para verificar
se a Norma Técnica do atendimento da violência sexual está sendo seguida e também
que a Comissão se aprofunde um pouco mais na Norma Técnica que envolve o serviço.
No ano de 2013 o Ministério da Saúde criou o Projeto "Superando Barreiras"
com o intuito de prover serviços de atendimento integral à mulher que sofre de violência
sexual disponibilizando capacitação para as redes que abordam a temática. A Comissão
Aconchegar se disponibilizou a participar e foram tratados temas referentes à legislação
específica sobre a violência sexual, aspectos éticos e jurídicos atuais, atendimento e
tratamento ás vítimas e os métodos de interrupção legal da gravidez. O grupo discutiu
em reunião que essa iniciativa deveria ser aberta a participação de mulheres da
comunidade, e não só dos profissionais envolvidos, porque é evidente a necessidade da
política de segurança pública absorver mais a presença de mulheres e as ações voltadas
para elas serem priorizadas.
A rede de Joinville é foco de alguns estudos vinculados a universidades em
Santa Catarina, como é o caso da presente tese, dissertações e trabalhos de conclusão de
curso. Em 2013 a rede foi escolhida por pesquisadores do Curso de Psicologia da
Univille sob a supervisão do Programa de Ações Integradas e Referenciais de
Enfrentamento a Violência Sexual Infanto-Juvenil (PAIR), com o objetivo de
diagnosticar a situação de violência em Joinville. O grupo aproveitou a informação para
colocar a falta de aproveitamento de alguns estudos, como exemplo o Diagnóstico
Social da Criança e do Adolescente em Joinville, realizado há alguns anos atrás e que
foi bastante dispendioso ao município.
É possível ressaltar algumas atividades da Comissão Aconchegar como a
preparação e realização das capacitações, bem como os debates dos casos atendidos e
suas intervenções. Porém os membros apontam a necessidade de maior estruturação da
comissão no que diz respeito a reformulação do decreto de sua criação. Desse modo, a
atuação no ano de 2013 baseou-se em três pontos: a) Formação de Grupo de estudo –
embasamento na Linha de Cuidado e fluxo/porta de entrada visando a elaboração do
protocolo de violência doméstica; b) Monitoramento sistemático dos casos atendidos na
rede (revisão do instrumento); e c) Ações externas: Capacitações e divulgação da rede
de atendimento/protocolo com articulação para elaboração de cronograma e
participações das instituições integrantes.
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Do final de 2013 ao início de 2016 a Comissão Aconchegar esteve “adormecida”
(expressão utilizada por um dos membros da Comissão) devido a mudanças políticas,
conforme a E2 “em 2013, quando o prefeito assumiu a Prefeitura, houve uma dança das
cadeiras, muita gente mudou, então muita coisa que estava caminhando foi
adormecida”. Na opinião da E2 a desmobilização se deu por troca de gestão e falta de
apoio, “as pessoas que estavam representando na Comissão, algumas que eram da
Assistência Social saíram, outros que eram da saúde saíram. Quem veio para o lugar não
teve esse comprometimento de buscar”. Conforme o relato uma das representantes da
rede chamar esses profissionais para se reuniram, mas não obteve êxito.
Em 2016 ocorreu um fato que ganhou uma grande repercussão na mídia, o caso
da menina Laura, em Araquari, que faleceu por motivo de negligência e abuso sexual.
Devido a este caso, a Associação dos Municípios do Nordeste Catarinense
(AMUNESC) promoveu um encontro, intitulado “Encontro regional de violência sexual
para infância e adolescência”. Neste encontro, em Maio de 2016, várias pessoas
comprometidas com a temática da violência em diversas áreas de Joinville, se reviram e
sentiram a necessidade de retomar a Comissão Aconchegar. Foi quando ocorreu a
primeira reunião de 2016 com uma primeira atribuição, de revisar o decreto. Era
necessária uma revisão para a atualização de alguns dados, como a modificação de
algumas instituições e tirar os nomes dos representantes, o decreto era nominal e como
há muita rotatividade de profissionais logo ele se tornava desatualizado.
Atualmente estão ausentes algumas instituições que estão no Decreto, como o
Serviço de Investigação e Captura (SEVIC), que não existe mais, o Conselho da
Criança, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, a Univille, a Gerência Regional de
Saúde e a Secretaria do Estado de Educação. Estão bastante atuantes a Secretaria de
Assistência social, Secretaria de Educação do Município, Secretaria de Saúde do
Município, a Saúde Mental da Básica, a Saúde Mental das Referências, a Delegacia, o
Conselho Tutelar, o Hospital Infantil, o Hospital Regional e o Hospital São José, que
são as portas de entrada. A Comissão ainda conta com a participação da sociedade civil
por meio da Rede de Proteção da Criança e Adolescente do Bairro do Morro do Meio, a
“Missão Criança”.
A coordenação da Comissão está ao encargo da Secretaria de Assistência Social,
a representante do Centro de Referência Especializado de Assistência Social Norte
(CREAS), que orienta as reuniões que acontecem na segunda terça-feira do mês e
encaminha os assuntos que necessitam atenção por parte da Comissão. A coordenação
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recebe ainda o apoio do grupo gestor, que é composto pela coordenadora da Comissão e
os representantes do CREAS, da Secretaria da Saúde do Município e do Conselho
Tutelar.
Algumas reuniões do primeiro semestre de 2017 foram assistidas pela
pesquisadora e foram abordados diferentes assuntos como eventos na temática da
violência, casos ocorridos, o papel de cada serviço dentro do protocolo, discussões
sobre o fluxo (possível modificação), necessidade de fortalecimento de algumas
parcerias e maior presença de algumas instituições nas reuniões da Comissão e maior
concentração dos trabalhos da Comissão em torno do objetivo estabelecido no decreto.
Neste sentido, o foco das reuniões se deu basicamente em torno da revisão do Decreto e
do Protocolo.
Em relação ao Decreto, o documento sofreu alterações, discutidas pelos
membros nas reuniões e foi enviado por e-mail caso houvesse ainda algum item a ser
discutido ou modificado. Um dos representantes retomou o Artigo 2 do Decreto,
“Compete a Comissão Aconchegar: revisar sempre que necessário os procedimentos e
ações do protocolo municipal de atendimento às pessoas em situação de violência
sexual, bem como acompanhar sua execução, avaliar e propor os ajustes necessários; de
acordo com as políticas ministeriais” e relatou que a questão da avaliação precisa ser
retomada pela Comissão, item que está ausente atualmente das discussões.
A revisão do Protocolo também se manteve em andamento nas reuniões de 2017
havendo uma discussão sobre o papel de cada instituição, cada uma delas explicaria aos
demais membros qual a sua função no atendimento às vítimas. A Rede possui um
Protocolo de atendimento, porém as instituições possuem o seu próprio fluxo de
atendimento e eles devem estar em consonância um com o outro. Uma das grandes
preocupações dentro desse processo é que não haja uma sobreposição de serviço e
revitimização, por exemplo: a vítima chega ao Hospital de referência, onde há uma
psicóloga e assistente social, mas o papel deles é de acolhimento, o atendimento
psicosocial é feito com suporte psicológico e social pelo CREAS.
Houve uma discussão sobre o acompanhamento das vítimas de violência sexual
bem como sua importância, já que muitas delas acabam abandonando o tratamento por
vergonha, reação aos medicamentos e uma necessidade de “esquecer” o ocorrido, pois a
cada volta para o acompanhamento as memórias do fato também retornam. A discussão
se deu se o acompanhamento deveria permanecer com o Hospital, de modo que a vítima
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receba o tratamento durante os seis meses no local de referência ou se o
acompanhamento seria realizado pela Unidade Básica de Saúde (UBS).
Por iniciativa da Secretaria da Assistência Social foi realizado o Seminário
“Atendimento a crianças e adolescentes em situação de violência sexual em Joinville”.
A programação incluiu palestras e mesa redonda de discussão com o objetivo de
fornecer informações e mobilizar a rede intersetorial do município no atendimento das
vítimas em situação de violência sexual. Foi discutido em reunião as entidades que
seriam convidadas a participar e compor a mesa diretiva, bem como os palestrantes. A
inscrição do evento foi realizada on-line com necessidade de preenchimento de um
questionário em que o participante deveria responder se possui conhecimento da
existência da Rede de Atendimento às Pessoas em Situação de Violência em Joinville.
O intuito era identificar dentre o público participante quantos já conheciam a rede.
O fortalecimento da rede e das parcerias também foi assunto de pauta das
reuniões, tanto no sentido de divulgação da rede para o público, como para os serviços
que atuam no protocolo, pois identificou-se que alguns profissionais ainda desconhecem
este documento norteador dos atendimentos. Foi externada a necessidade da presença
das instituições da Segurança Pública nas reuniões da Comissão porque muitas das
fragilidades existentes eram relativas aos serviços prestados pelos seus órgãos, como
exemplo o Instituto Geral de Perícias (IGP). A sugestão de um dos membros da
Comissão foi de que quando houvesse um caso com os procedimentos incorretos, se
fizesse um relatório apontando os acontecimentos, o nome do profissional, data e
horário e enviado para a Vigilância Sanitária para ser endossado e anexado as leis e
portarias pertinentes e por fim enviado ao órgão competente.

5.1.3 Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual dos Municípios da
Região da AMOSC (Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina)

A Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual dos Municípios
da Região da AMOSC é uma rede regionalizada que atende vinte e um municípios, são
eles: Águas de Chapecó, Águas Frias, Arvoredo, Caxambu do Sul, Chapecó,
Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Formosa do Sul, Guatambu, Irati, Jardinópolis, Nova
Erechim, Nova Itaberaba, Paial, Pinhalzinho, Planalto Alegre, Quilombo, Santiago do
Sul, São Carlos, Serra Alta, Sul Brasil, União do Oeste.
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A regionalização da Rede de Atenção significa que os casos de violência sexual
ocorridos dentro dos vinte e um municípios, já mencionados, serão encaminhados ao
Hospital Regional do Oeste e o Hospital da Criança “Augusta Muller Bonher",
instituições de referência para o atendimento a essas vítimas, situados no município de
Chapecó. Esta condução ao Hospital de referência em Chapecó é de responsabilidade do
município de origem. Após o atendimento nos Hospitais de referência, bem como da
Delegacia Especializada e Instituto Geral de Perícia, órgão estaduais e centralizados em
Chapecó, as vítimas retornam ao Município de origem para a continuação do
tratamento, pela Unidade Básica de Saúde durante os seis próximos meses.
Conforme o relato de E6 que começou a trabalhar na Secretaria de
Desenvolvimento Regional em 2005, neste período já havia um movimento para a
organização de um protocolo para os atendimentos às vítimas de violência sexual,
iniciado por uma pessoa que trabalhava no órgão. “Já tinha uma pessoa antes de mim
que já tinha iniciado essa discussão do protocolo, já tinham alguns alinhamentos”. A
entrevistada ainda pontua
“Aí a gente começou a mexer e, quanto serviço, mobilizar e
estabelecer o que primava na portaria da política, que é ter um
espaço de referência para o atendimento, garantir a questão
dos exames mínimos, da medicação, do exame do corpo de
delito, pensar um apoio psicológico pra essa pessoa”.
.
Em 2006 alguns profissionais começaram a desenvolver o protocolo, em
parceria com a AMOSC que culminou com a assinatura do protocolo em 2007. Foi feita
a articulação com os diferentes serviços e envolvimento do Hospital, da delegacia, do
Conselho Tutelar, da Assistência Social, da Saúde, dos diferentes municípios da região.
O apoio da representante da Secretaria do Estado da Saúde, na época coordenadora da
Saúde da Mulher foi fundamental para a construção da rede e organização do
atendimento na região. E6 pontua
“O que a gente tinha de muita dificuldade, sempre foi e continua
sendo, é a questão do boletim de ocorrência, do exame de corpo
de delito, que eram os nossos maiores entraves na época. A
gente teve muitas dificuldades na lógica de que num setor de
emergência, que é o espaço de atendimento, não é um setor
aonde se fazem todos aqueles exames elencados como rotina
para local de violência. Então a gente precisou mediar com o
gestor municipal de Chapecó na época, que ele iria garantir que
181

fosse repassado recurso financeiro para esses exames lá para a
emergência do Hospital Regional. Porque se você pensar, em
setor de emergência, não se faz marcadores de hepatite, não se
faz outros exames que estão relacionados. Mas a gente
conseguiu pactuar lá inicialmente”.

Estavam presentes na Comissão de Elaboração do Protocolo o Ministério
Público de Chapecó, Hospital Dia (Chapecó), Fórum de Justiça (Chapecó), Vigilância
em Saúde (Secretaria Municipal da Saúde – Chapecó), Associação dos Municípios do
Oeste Catarinense, Gerência de Saúde (Secretaria de Desenvolvimento Regional –
Chapecó), Hospital Regional do Oeste. Também contribuíram na elaboração do
documento as seguintes instituições: CREAS, Conselho Tutelar (Guatambu) e Conselho
Tutelar (Chapecó) (PROTOCOLO 2012).
Em 2012 iniciou-se uma nova discussão a respeito do protocolo, no sentido de
atualizá-lo e coloca-lo em consonância com o atendimento realizado pelas instituições.
A Secretaria de Estado da Saúde por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento
Regional (Gerência da Saúde), em parceria com a Secretaria Municipal de Chapecó e a
Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina (AMOSC), sensibilizada com a
proposta, reuniu profissionais das esferas municipais, estaduais, federais e não
governamental, representando as áreas da saúde, segurança pública, justiça e
desenvolvimento social, a fim de formarem uma comissão para estudo e viabilização de
tal proposta de serviço (PROTOCOLO 2012).
A Comissão foi composta pela Gerência de Saúde (SDR – Chapecó),
Coordenação Municipal DST/Aids (Secretaria Municipal de Saúde – Chapecó),
Vigilância Epidemiológica (Secretaria Municipal de Saúde – Chapecó), Hospital
Regional do Oeste (Chapecó),

Delegacia da Policia Civil (DPCAMI – Chapecó),

Hospital Dia (Chapecó), Centro de Referência especializado em Assistência social
(Chapecó), Conselho Tutelar (Chapecó) e a Associação dos Municípios do Oeste de
Santa Catarina (AMOSC – Chapecó).
Conforme o protocolo 2012 compete à Comissão ainda: submeter a proposta do
Protocolo Regional de Atenção às Vítimas de Violência Sexual dos Municípios da
Região da AMOSC para apreciação dos órgãos, programas e entidades que direta ou
indiretamente participam da rede de atendimento; realizar reunião para apresentação
pública do Protocolo, bem como, a articulação da sensibilização dos profissionais que
prestarão serviços na rede; monitoramento, avaliação e viabilização do atendimento na
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rede, através das reuniões mensais junto ao Fórum pelo Fim da Violência e Exploração
Sexual; promover a capacitação de multiplicadores de forma continuada e articulada
com Estado e Municípios; capacitação específica dos serviços que atenderão na rede,
em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde.
No que tange ao atendimento à pessoas em situação de violência sexual, o
protocolo de 2012 prevê que a vítima de violência sexual aguda (até 72 horas) poderá
dar entrada em qualquer instituição pública ou privada das áreas da saúde, segurança,
órgãos de proteção à infância ou de cunho social, porém somente o Hospital Regional
do Oeste e o Hospital da Criança “Augusta Muller Bonher", instituições situadas no
município de Chapecó, irão constituir, por excelência, a Unidade de Referência da Rede
de Atendimento.
Quando a vítima possuir até 13 anos incompletos e existir suspeita de estupro
ocorrido há menos de 72 horas, ela deverá ser encaminhada ao Hospital da Criança
“Augusta Muller Bonher", e de 13 a 18 anos o acolhimento é realizado pelo Hospital
Regional do Oeste. O Hospital receberá esta vítima, deve ser acionado o Conselho
Tutelar e preenchido as documentações pertinentes (Ficha de notificação/Investigação;
Termo de Consentimento Informado para Exames e Medicações; Formulário de
solicitação de medicamentos) com as informações fornecidas pelo responsável. O
Hospital deve ainda: fornecer local adequado para coleta dos exames laboratoriais,
disponibilizar local para avaliação do perito e realização do exame de corpo de delito e
conjunção carnal. Estes ambientes devem estar em consonância com a Norma Técnica
do Ministério da Saúde, 2010, onde consta:
“Para o atendimento de mulheres que sofreram violência sexual, deve
ser definido local específico, preferentemente fora do espaço físico do
pronto-socorro ou triagem, no sentido de garantir a necessária
privacidade dessas pessoas durante a entrevista e o exame. Essa
medida é fundamental no processo de acolhimento, estabelecendo
ambiente de confiança e de respeito. Por outro lado, deve-se evitar a
criação de situações que favoreçam constrangimento ou estigma em
relação a essas mulheres, como, por exemplo, a identificação nominal
do setor ou da sala destinadas ao atendimento exclusivo de vítimas de
estupro. Para a avaliação clínica e ginecológica, é necessário espaço
físico correspondente a um consultório médico”.

O Hospital ainda deve administrar medicamentos conforme prescrição médica,
fornecer medicamentos para uso nos próximos 30 dias, prestando as devidas orientações
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quanto à indicação, contra indicação e efeitos adversos dos medicamentos, liberar o
paciente com orientação por escrito sobre os medicamentos aos quais deverá ser feito
uso e registrar no prontuário as informações. Em caso de gravidez o abortamento é
previsto pela Norma Técnica de Atenção ao Abortamento e a Portaria Ministerial nº
1.508, de 1º de setembro de 2005 (PROTOCOLO 2012).
As unidades de referência na área da segurança pública são responsáveis pelos
encaminhamentos legais para criminalização dos agressores (como registro da
ocorrência, emissão de guia para o exame a ser realizado pelo médico legista e inquérito
policial). O Instituto Geral de Perícia se responsabiliza pelo recebimento e
acondicionamento de material (conteúdo vaginal e anal) para pesquisa de esperma,
sendo este colhido pelo próprio médico legista, quando for o caso de instauração de
procedimento criminal (PROTOCOLO 2012).
Após o acolhimento e realização dos exames iniciais, a vítima deverá ser
encaminhada ao Hospital Dias para o seguimento da medicação e logo após as Unidades
Básicas de Saúde do Município, onde reside, para a continuidade do tratamento em 45,
90 e 180 dias, com a realização de coleta de novos exames laboratoriais, conforme
consta na Norma Técnica do Ministério da Saúde de 2010. Em consonância com o
fluxo, a vítima e familiares deverão ser conduzidos ao Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS) para atendimento psicossocial
(PROTOCOLO 2012).
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Figura 5.3 - Fluxograma de atendimento às vitimas de violência sexual aguda (até 72 horas após
o fato) quando a vítima possuir menos de 18 anos
Quando a vítima possuir de 0 a 18 anos e existir suspeita de estupro ocorrido há menos de 72
horas

Encaminhar ao Hospital da Criança “Augusta Muller Bonher", as vítimas que possuem até 13
anos incompletos e a Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira (Hospital Regional do Oeste)
as vítimas que possuem de 13 a 18 anos incompletos.

O Hospital que receber a vítima acionará o Conselho Tutelar e realizará os atendimentos
pertinentes à saúde

O Conselho Tutelar comparecerá ao local para acompanhamento, comunicando a DPCAMI (em
horário de expediente) ou a CPP (em horário de plantão), e repassando os dados disponíveis para
o registro do boletim de ocorrência (BO).

O policial que atender o Conselho Tutelar deverá efetuar o registro com os dados disponibilizados
e expedir a guia de exame pericial, comunicando imediatamente a Autoridade Policial.

A Autoridade Policial acionará o técnico do IML e o médico legista. Se necessária a apreensão de
objetos, determinará o deslocamento de um servidor ao Hospital.

O técnico do IML e o médico legista, munidos dos instrumentos necessários, se deslocarão ao
Hospital onde a vítima se encontre para exame de corpo de delito e/ou conjunção carnal.

Caberá ainda ao conselheiro tutelar orientar quanto ao comparecimento da vítima à DPCAMI para
atendimento psicológico e/ou oitiva e providenciar o encaminhamento ao CREAS.

Fonte: Secretaria do Estado da Saúde (2012)

No fluxo das vítimas maiores de 18 anos as vítimas são acolhidas pelo Hospital
Regional do Oeste, é opcional o acionamento da DPCAMI para o registro do Boletim de
ocorrência, contudo, cabe às instituições de saúde, conforme a Lei nº 12.845/2013,
estimular o registro da ocorrência e os demais trâmites legais para encaminhamento aos
órgãos de medicina legal, no sentido de diminuir a impunidade do autor de agressão. O
exame de corpo e delito pelo perito do IML está atrelado ao registro do BO. Quando a
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vítima se trata de pessoa maior de idade o Conselho Tutelar não é acionado, por ser um
órgão de defesa da criança e do adolescente.

Figura 5.4 - Fluxograma de atendimento às vitimas de violência sexual aguda (até 72 horas após
o fato) quando a vítima possui mais de 18 anos
Quando a vítima possuir 18 anos ou mais e existir suspeita de estupro ocorrido há menos de 72
horas

Encaminhar ao Hospital Regional do Oeste

Se a vítima desejar realizar o registro da
ocorrência (BO)

O HRO aciona a DPCAMI ou a CPP
fornecendo os dados disponíveis para o
registro da ocorrência, via telefone, visando
à expedição de guia de exame pericial

Se a vítimnão desejar realizar o registro
da ocorrência (BO)

O HRO, após os atendimentos pertinentes à
saúde, encaminhará a vítima para o
Hospital-Dia em dia útil, para dar
seguimento ao protocolo.

A Autoridade Policial acionará o técnico do IML
e o médico legista, os quais comparecerão ao
HRO, munidos dos instrumentos necessários,
para a realização de perícia. Se necessária a
apreensão de objetos, determinará o
deslocamento de um servidor ao Hospital.

O HRO, após os atendimentos pertinentes à
saúde, encaminhará a vítima para o Hospital-Dia
em dia útil, para dar seguimento ao protocolo.

Fonte: Secretaria do Estado da Saúde (2012)

Ainda conforme o protocolo, às Secretarias de Educação e as demais instituições
de ensino dos municípios da AMOSC possuem papel fundamental na prevenção e
identificação de casos de violência sexual. Compete a eles fomentar a discussão sobre
violência doméstica e violência sexual, no ambiente escolar para educadores e alunos e
comunicar ao Conselho Tutelar situações de suspeita ou violência sexual.
Conforme relato da E6 em março, abril de 2015 iniciou-se uma nova discussão
para a revisão do protocolo para atualização das informações pertinentes ao tratamento
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das vítimas e atendimento dos serviços. Foram realizadas algumas inserções no
documento, várias conversas, “o Ministério Público chamou diferentes atores e tal
discutimos, pactuamos ações e tal, pactuamos que todos os espaços iam rever o que
estava descrito no protocolo pra que realmente fosse o mais próximo possível da
realidade, do que eles vivenciam e aquilo adormeceu”. Neste momento, os profissionais
envolvidos na revisão do protocolo acordaram que em outubro de 2015 seria realizado
um grande evento para apresentação da revisão do protocolo, mas até Novembro de
2016, época da realização da primeira entrevista com a representante da rede, a
discussão ainda estava ao entorno da revisão do protocolo.
Segundo E6 a última reunião da rede foi em outubro/novembro (não soube
precisar o mês) de 2016, o encontro foi convocado pelo Conselho dos Direitos das
Mulheres do Município de Chapecó para discussão do protocolo e dos serviços. Ainda
segundo a entrevistada iniciou-se a reorganização do documento, mas não houve uma
continuidade, “a gente até esboçou alguma coisa, mas a gente não teve ninguém que
desse continuidade. Eu falei isso que eu estou te dizendo aqui, o protocolo não é da
Secretaria Regional, o protocolo é da AMOSC, é um protocolo para uma extensão de
municípios e que a gente precisava pensar um momento pra sentar, pra se reunir”.
Desde então houve algumas tentativas de finalizar a revisão do protocolo, contudo até o
momento da entrevista (junho de 2017) o grupo não havia conseguido.
Os representantes (E6, E7, E8 e E9) das instituições na rede convergem no que
tange a necessidade do grupo se encontrar e discutir o protocolo, que precisa estar
continuamente sendo revisto, dada a complexidade do atendimento e dos casos que se
apresentam. Os fluxos internos das instituições envolvidas precisam estar condizentes
entre eles para que o atendimento completo seja realizado, conforme E6:
“a gente está bem, a gente tem o protocolo, ele é um protocolo
regional, então Serra alta, Sul Brasil, Pinhalzinho, Palmito, sabem se
tiver uma usuária vítima de violência aonde eles têm que se reportar,
mas no meio do caminho tem um monte de dificuldades. Então assim,
se ele chega na Secretaria Municipal de Saúde de Pinhalzinho,
Palmitos, dependendo da pessoa que está a frente vai tomar uma
atitude. Então a gente tem muito esse sofrimento por conta desse
processo, desse fluxo, que ele não é um fluxo igual em todos os
espaços”.

Além deste espaço, as reuniões, serem considerados imprescindíveis para a troca
de informações, conhecimento e discussões de casos específicos diretamente com as
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instituições envolvidas. Neste sentido, conforme E6 há uma necessidade maior do
sentimento de pertencimento, “Então é triste né, eu fico muito triste de ver, mas assim,
eu acho que agora eu preciso que os espaços se empoderem e o que precisa ser mudado
realmente pra que a gente consiga que ele seja mais efetivo”. Em outro momento da
entrevista E5 coloca ainda que:
“a gente precisa sentar de novo, a gente precisa que as pessoas se
envolvam, a gente precisa ter uma educação permanente, então a
cada seis meses a gente vai chamar todo mundo para discutir o
protocolo, porque senão a gente não vai conseguir andar com ele
nunca para frente a gente vai sempre dando um passo para frente e
três para trás”.

Portanto, torna-se claro a importância da coesão entre os serviços das
instituições dentro da rede para que o atendimento seja mais efetivo e a vítima não seja
exposta e revitimizada. E a coesão é adquirida por meio das conversas frequentes e
reunião, em que é possível a discussão em grupo e afinamento das ações de modo que
na prática a vítima se sinta acolhida e preparada para a continuidade no tratamento
recebido, contradizendo os altos índices de interrupção e desistência do tratamento.

5.1.4 Rede de Atenção e Proteção às Pessoas em Situação de Violência Sexual
de Blumenau

A Rede de Atenção e Proteção às Pessoas em Situação de Violência Sexual
surgiu em 2002, porém a formalização da rede por meio do protocolo se deu apenas em
2010. Até então a rede operava com dificuldade de articulação, de pactuação entre os
serviços e de registro dos fluxos. Sem a junção do grupo em reuniões, o grupo não
trabalhava em consonância, cada serviço buscava fazer o atendimento baseados nas
orientações de suas áreas e protocolos internos de trabalho. Inclusive uma dificuldade
de ser reconhecido no município, conforme fala da E10 “Até 2010, cada vez que
mudava governo eu sentia bastante este impacto no sentido de ter que mostrar para a
gestão a importância, de talvez o serviço ser extinto, como nos chegamos muito
próximos de ser”.
Impulsionado pela Norma Técnica do Ministério da Saúde de Prevenção e
Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual Contra as Mulheres e
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Adolescentes, em 1998, o Serviço de Atenção Integral às Pessoas em Situação de
Violência Sexual (SAVS)8 iniciou, em 2002, como um projeto piloto dentro do
Ambulatório Geral de Atenção Básica. O intuito da Secretaria Municipal da Saúde era
aproveitar a equipe do Ambulatório e em conformidade à Norma Técnica, estruturar o
serviço de atenção à vítimas de violência sexual e elaborar o protocolo de atendimento.
Foram chamados um clínico geral, um pediatra, dois psicólogos, assistente social,
enfermeiro e técnico de enfermagem para compor a equipe que para além da Atenção
Básica seria referência para a violência sexual.
Sem a existência de um protocolo de rede, o serviço se amparava na Norma
Técnica do Ministério da Saúde de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da
Violência Sexual Contra as Mulheres e Adolescentes. Todavia, sem um documento
unificador havia dificuldade de articulação dos serviços que atuavam em rede, inclusive
dos profissionais que estavam à frente deste tipo de atendimento. Conforme E10 “era
bem desgastante porque como a equipe não estava delegada só para isso, ficava as
vezes um pouco de lado, as reuniões de equipe eram assistemáticas, isso foi bem
difícil”.
A equipe do Serviço de Referência na saúde participou do Seminário Macro
Regional sobre Violência Sexual promovido pelo Ministério da Saúde que reuniu
representantes das diversas entidades ligadas à atenção e prevenção à violência
doméstica e sexual a fim de propor encaminhamentos para o fortalecimento e
multiplicação dessas iniciativas. Este evento possibilitou um maior acesso a Ficha de
Notificação/Investigação de Violência Doméstica, Sexual e/ou Outras Violências, um
instrumento que visa contribuir para a maior disponibilidade de informações que
subsidiem a elaboração de políticas públicas integradas e intersetoriais. A partir desta
capacitação o Serviço de Referência passou a utilizar a Ficha9 em todos seus
atendimentos (RODRIGUES e SILVA, 2014).
Em 2003 foi realizado o protocolo de atendimento às vítimas de violência da
área da saúde. Contudo, ele foi assinado apenas em 2006 pela Secretaria de Saúde
devido a necessidade de divulgação do que estava sendo feito pelo município em
relação a temática da violência. Conforme E10,
8

Órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Blumenau.
Apenas em março de 2008, a Secretaria Municipal de Saúde designou um profissional responsável na
Vigilância Epidemiológica para compilação e organização de dados relativos a Ficha de Notificação de
Violências do Ministério da Saúde.
9
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“... o protocolo foi assinado na véspera de uma audiência publica,
essa audiência tinha sido chamada para tratar de casos de violência e
violência sexual contra mulher e daí na noite anterior o secretário da
pasta me liga: a gente tem o protocolo? Parece que a gente tem, eu
preciso assinar porque amanhã tem audiência, daí foi assinado”.

Em 2006 um promotor da infância e juventude chamou o SAVS e as instituições
envolvidas no atendimento, como a Delegacia, IGP, judiciário, assistência social para
que juntos elaborassem um protocolo da rede, porém não se chegou a um consenso. O
ano de 2007 foi marcado por tentativas de consolidar a rede, buscando maior integração
com outras instituições e melhoria na estrutura do serviço por meio do envio de projetos
ao Ministério da Saúde, incluindo uma proposta que pretendia a criação de um Centro
Especializado no atendimento a vítimas de violência sexual.
Os profissionais do Serviço de Referência na Saúde passam a integrar, a partir
de 2008, o Fórum Municipal pelo Fim da Violência e Exploração Infanto juvenil de
Blumenau. O Fórum Municipal é uma segmentação do Fórum Catarinense, entidade que
se constitui em um espaço permanente, vinculado às questões relacionadas à violência e
à exploração sexual contra crianças e adolescentes, que envolve organizações
governamentais, não governamentais, entidades públicas e privadas, e pessoas físicas
comprometidas com a temática. Esta articulação visava à aproximação com as outras
entidades e a busca de integração entre elas (RODRIGUES e SILVA, 2014).
Integrantes do Serviço de Referência realizaram visita à Secretaria Municipal de
Saúde de Curitiba visando conhecer o atendimento prestado às vítimas de violência
sexual. Nesta ocasião tiveram acesso ao material da rede (protocolos de atendimento à
mulher e às crianças e adolescentes). Esta aproximação proporcionou a possibilidade de
participação de uma capacitação gratuita voltada ao atendimento das pessoas em
situação e violência, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, mas
que foi indeferida pelos gestores de Blumenau. No entanto, os profissionais do Serviço
foram liberados para apresentação do Protocolo de Atendimento de Blumenau à rede de
saúde do município de Pomerode (RODRIGUES e SILVA, 2014).
A assinatura do protocolo pelas instituições envolvidas se deu no dia 24 de
setembro de 2010, data bastante significativa por ser o dia Estadual de Combate à
Violência e a Exploração Sexual Infanto juvenil aliado ao I Encontro da Rede de
Atenção e Proteção às Pessoas em Situação de Violência Sexual de Blumenau. O
protocolo foi assinado pelo Prefeito de Blumenau, na época João Paulo Kleinubing,
Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Criança e
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Adolescente, Secretaria Municipal de Educação, Promotoria de Justiça, Juiz de Direito,
Delegacia Regional da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, IGP,
Conselho Tutelar, Fórum Municipal pelo Fim da Violência e Exploração Sexual
Infantojuvenil, SAMU, Hospital Misericórdia, Hospital Santa Isabel, Hospital Santo
Antônio e Hospital Santa Catarina.
O protocolo tem como finalidade: 1) A criação de um instrumento de
comunicação interinstitucional na garantia da segurança e atenção integral às pessoas
em situação de violência sexual (mulheres, homens, crianças e adolescentes vítimas de
crimes sexuais); 2) Estabelecer e organizar o atendimento às vítimas de crimes contra a
liberdade sexual; 3) Otimizar as ações das instituições envolvidas; 4) Assegurar uma
eficiente coleta de provas para os processos civil e penal; 5) Assegurar às pessoas em
situação de violência a profilaxia e acompanhamento adequado, de acordo com as
normas do Ministério da Saúde; 6) Registrar a padronização de procedimentos; 7)
Assegurar que haja o registro adequado das informações necessárias às intervenções; 8)
Assegurar que a ação de proteção da pessoa em situação de violência sexual seja levada
a efeito, evitando-se a exposição da vítima perante o autor da agressão; 9) Garantir
capacitação permanente dos agentes envolvidos no protocolo; e 10) Assegurar a
expedição

das

Notificações

Compulsórias

(PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

BLUMENAU, 2010).
A pessoa em situação de violência sexual poderá dar entrada em qualquer
instituição pública ou privada das áreas de saúde, segurança, educação, órgãos de
proteção à infância ou de cunho social, porém somente algumas instituições
compreenderão, por excelência, as Unidades de Referência da Rede de Atendimento. O
fluxo no atendimento dependerá da idade da vítima e do gênero, bem como do fato ter
ocorrido dentro de 72 horas ou após este período.
Quando a pessoa em situação de violência for menor de 15 anos incompletos
deverá ser encaminhada ao Hospital Santa Isabel, referência no atendimento de saúde. O
Conselho Tutelar deverá ser acionado para acompanhamento do caso. Deverão ser
mobilizados a Delegacia de Proteção a Mulher, a Criança e ao Adolescente e ao Idoso
(DPCAMI) para o registro do BO, considerado obrigatório e o Instituto Geral de
Perícias (IGP) para o exame de corpo e delito. Ainda no Hospital a criança deverá
receber o tratamento inicial de saúde, realização de exames e profilaxia. A Ficha de
notificação (SINAN) é encaminhada em 24 horas para o Serviço de Atenção Integral às
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Pessoas em Situação de Violência Sexual (SAVS) que faz o acompanhamento da
vítima.
Caso seja identificada a necessidade de apoio psicossocial, é feito um
encaminhamento o Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS),
equipamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade que visa o trabalho
social com as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de
direitos. A educação tem papel fundamental no fluxo sendo incumbida de trabalhar a
temática nas escolas por meio de atividades preventivas de modo que se tenha
conhecimento do fenômeno, já que algumas crianças não identificam alguns atos como
violência. As escolas tem também a função de denunciar as violências ocorridas, para
tal existe um instrumento específico, o Aviso de Maus-tratos contra crianças e
Adolescentes (APOMT)10, que é um sistema estadual unificado de aviso compulsório a
fim de que sejam tomadas medidas efetivas que protejam e repreendam tais violações
dos direitos.
As vítimas de 15 a 18 anos deverão ser encaminhadas ao Hospital Santa Isabel e
seguirão o fluxo daqueles menores de 15 anos. As pessoas maiores de 18 anos deverão
ser encaminhadas ao Hospital Santa Isabel para início do tratamento de saúde. Podem
optar em registrar o BO, caso a vítima desejar realizar o registro, será chamada a
Delegacia de Proteção a Mulher, a Criança e ao Adolescente e ao Idoso (DPCAMI) e o
IML para exame de corpo de delito. O Hospital deve encaminhar, dentro de 24 horas a
Ficha de Notificação ao SAVS que seguirá o acompanhamento da vítima. Caso seja
necessário a pessoa em situação de violência receberá o atendimento psicológico pelo
CREAS.

10

O APOMT está fundamentado nos arts. 13, 56, I, e 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para
a sua implementação foi assinado um Termo de Cooperação nº 07/MP/2004 que detalhou as obrigações
das instituições envolvidas na denúncia.
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Figura 5.5 - Fluxo do atendimento da Rede de Atenção e Proteção às Pessoas em
Situação de Violência Sexual de Blumenau

Fonte: Prefeitura Municipal de Blumenau (2010).

O ano de 2012 finalizou com a Construção do Comitê de Monitoramento da
Rede que foi efetivado ao partir de assessoria prevista no Projeto da Portaria 227, que se
denominaria Comitê de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual,
Doméstica, Familiar e Institucional, a fim de que houvesse encontros periódicos para
um monitoramento do protocolo e possíveis falhas na pactuação. O Comitê possui um
regimento interno, aprovado em 2013, que estrutura o funcionamento e orienta o
trabalho, contudo ainda está em tramitação a proposta de Decreto Municipal para
instituir o Comitê como órgão de caráter independente e interestitucional.
O Comitê possui caráter independente, autônomo, deliberativo de articulação
permanente com o fim de assegurar o adequado funcionamento da Rede de Atenção
Integral às Pessoas Expostas à Violência Sexual, Doméstica, Familiar ou Institucional
no Município de Blumenau. Possui como objetivos: I - sensibilizar, conscientizar e
mobilizar a comunidade no que tange a temática do enfrentamento à violência, bem
como fortalecer as articulações locais; II - desenvolver estudos, pesquisas e estratégias
para o enfrentamento integral da violência; III - mobilizar, articular e pactuar junto às
instituições governamentais e não governamentais, as responsabilidades de cada ente e
seu protocolo de funcionamento; IV – padronizar o atendimento e pactuar o fluxo entre
as instituições; V - trabalhar para minimizar a repercussão social e psicológica negativa
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da pessoa em situação de violência, evitando a revitimização, garantindo a não exclusão
e promovendo a integração social (REGIMENTO INTERNO, 2013).
A composição inicial do Comitê deu-se por convite de iniciativa da Secretaria
Municipal de Saúde de Blumenau, tendo aderido à composição inicial: a Secretaria
Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de
Assistência Social, a Secretaria Municipal de Turismo, o Ministério Público, a OAB, o
IGP, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o SAMU, o Corpo de Bombeiros Militar, a
Escola Técnica de Saúde do SUS, os Conselhos Tutelares, a Secretaria de
Desenvolvimento Regional, o Hospital Santa Catarina, o Hospital Misericórdia, o
Hospital Santo Antônio, o Hospital Santa Isabel, a FURB, o SENAC, o CTS, o CVV e o
Centro Soroptimista de Blumenau (REGIMENTO INTERNO, 2013).
Ainda conforme o Regimento Interno (2013) é de competência do Comitê: I –
elaborar um diagnóstico inicial acerca das violências; II - identificar as ações e
iniciativas locais que têm produzido respostas efetivas no campo do enfrentamento às
situações de violências; III - mapear as potencialidades políticas, técnicas e
institucionais locais capazes de produzir as respostas efetivas às situações levantadas;
IV - definir as atividades a serem desenvolvidas para a efetiva superação dos problemas
identificados; V - identificar e indicar as organizações mais adequadas para assumirem a
responsabilidade pelo desenvolvimento de cada atividade; VI – fomentar a coleta de
dados, consolidação de um banco de dados único, bem como construir indicadores
relacionados às violências para o monitoramento das ações elencadas no Protocolo e de
suas repercussões; VII – reavaliar regularmente o funcionamento da Rede, propondo
ações de aprimoramentos e de correções das não conformidades; VIII – incentivar a
capacitação técnica permanente das entidades participantes da Rede; IX - propor
eventos de sensibilização, conscientização e mobilização social; e subsidiar
tecnicamente os organismos locais; X – propor política de parceria entre o governo e a
sociedade civil para a promoção de ações articuladas de prevenção e redução do
impacto social da violência; e XI - monitorar políticas públicas.
As reuniões do Comitê acontecem mensalmente e na visão de E10, E11, E12 e
E13 são imprescindíveis para que o grupo se encontre e discuta o atendimento, bem
como articulações, desenvolvimento dos membros, anseios e necessidades do grupo. A
pesquisadora teve oportunidade de participar de três reuniões no ano de 2017 em que
foram discutidas questões diversas como capacitação dos membros, campanhas
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envolvendo a temática da violência, legalização do Comitê e ocorrências de casos
específicos.
Foi pauta de reunião o Termo de Cooperação Técnica para a coleta e guarda de
vestígios em que os serviços envolvidos, Ministério Público, Polícia Civil, Judiciário,
IGP, Hospital Santo Antônio e a Secretaria Municipal de Saúde, pactuaram uma atuação
em conjunto na coleta e armazenamento dos vestígios. O Serviço de Atenção Integral às
Pessoas em Situação de Violência (SAVS) foi habilitado pelo Ministério da Saúde para
a realização de coleta de vestígios de violência sexual no Sistema Único de Saúde
(SUS) conforme a portaria nº 2.393 é de 11 de novembro de 2016. O procedimento de
coleta de vestígios de violência sexual compreende o registro de informações em ficha
de atendimento multiprofissional, a identificação e descrição de vestígios e outros
achados nos exames, a coleta, o armazenamento provisório e os encaminhamentos
previstos em norma técnica de atenção humanizada às pessoas em situação de violência
sexual. O pleno funcionamento dos procedimentos de coleta deve ocorrer em breve,
após a aquisição de equipamentos e capacitação da equipe.
Percebe-se que nas reuniões há constantemente uma apresentação dos presentes
devido a grande rotatividade de representantes nas reuniões. Num dos encontros do
grupo foi relatado a saída de um membro, assistente social, por aposentadoria, mas que
proporcionou a E10 um feedback das reuniões do Comitê, já que a participação havia se
dado por um longo período. A ex-participante sinalizou a importância do espaço de
reunião para a atualização das informações, realização de acordos, conhecimento do que
está sendo realizado nas diversas áreas envolvidas com o protocolo, mas que a questão
do monitoramento, estabelecido no regimento interno do Comitê havia sido perdida. O
grupo concordou e acordou que os casos deveriam fazer parte novamente da pauta de
discussão.
As Universidades são bastante ausentes na temática da violência, assunto que já
vem sido discutido há anos nas reuniões, mas não se avança em relação a alguma ação
efetiva para uma aproximação entre o Comitê e a Universidade. Foi pontuado pelos
membros que as universidades precisam pensar na formação de profissionais que se
voltem para a temática, incluir disciplinas na grade curricular, ou até mesmo abrir uma
especialização que aborde a violência. Existe uma proximidade bastante pontual, o
grupo é chamado para ministrar palestras nas universidades, mas não há uma inclusão
da temática no currículo, que precisa estar no convívio destas instituições. A
necessidade de capacitação continuada para o grupo também foi colocado como ponto
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crucial para a atualização do Comitê, bem como discussão sobre a temática da violência
que não são possíveis de serem discutidas em reunião.
No que tange a discussão de casos, indagou-se ao grupo se os casos de violência
sexual que chegam no Conselho Tutelar deveriam ser sempre remetidos Ministério
Público. Porque com as mudanças de Promotor de Justiça, algumas vezes o caso foi
enviado ao MP e serem informados de que não era necessário. Um dos representantes
sugeriu uma reavaliação do formulário que é enviado ao MP, com descrição dos
fundamentos legais e com as medidas requeridas, de maneira bem clara, de modo que o
MP possa tomar as medidas cabíveis. Neste sentido, o grupo acordou que é necessário
retomar o contato com o MP e deve partir do Comitê a iniciativa de sentar e conversar
com o Promotor de Justiça. Para tal, deveria ser realizado um levantamento de casos nos
prontuários e nos atendimentos para ir ao Ministério Público com situações concretas.
Em uma das reuniões foi abordado por E12 a importância de legalizar o Comitê
de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Doméstica, Familiar e
Institucional, já que o mesmo se reúne constantemente e inclusive cada representante
possui anuência da sua instituição para tal. E10 colocou que “uma vez eu fui correr
atrás, eles alegaram que não teria como, uma vez que existem instituições que não
fazem parte da Prefeitura e que ela não poderia ter autoridade sobre órgãos de instâncias
superiores”. Mas que poderia haver uma flexibilização com a representação sem
nomeação das instituições. Foi sugerido por E12 que a Secretaria da Saúde poderia
vincular o Comitê por meio de uma portaria “para que o Comitê não fique à mercê”. A
fim de contextualizar a discussão, E10 pontuou que
“A politica de enfrentamento a violência é intersetorial. Tem uma
participação grande do setor de saúde. Mas a proposta era não
vincular a nenhuma secretaria, a proposta era de uma ação
intersetorial, que todos tivessem a mesma participação e que a
coordenação fosse escolhida pelos pares, essa era a nossa proposta.
Com o objetivo de elaborar normas, fluxos, protocolo, etc.... no que
concerne ao atendimento e proteção de pessoas em situação de
violência”.

Ficou acordado entre o grupo a retomada dos esforços para a legalização do
Comitê. Seria marcada uma reunião com o procurador geral a fim de buscar orientações
de como poderia estar redigido o texto. O documento está finalizado e, conforme já foi
mencionado anteriormente, ainda está em tramitação a proposta de Decreto Municipal a
espera da assinatura pelo atual Prefeito.
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5.1.5 Rede de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual de
Florianópolis

A Rede de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual
(denominada na fundação como RAIVVS) surgiu como estratégia de execução da
Norma Técnica do Ministério da Saúde, lançada em 1998, que trata da Prevenção dos
Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes. A
responsabilidade da operacionalização da Norma Técnica ficou ao encargo da Secretaria
Municipal de Saúde que constituiu uma comissão para instituir a Rede de Atenção. Em
2000 foi formada uma comissão de estudos, com a mobilização de profissionais da
esfera Municipal, Estadual e Federal, bem como entidades não governamentais para
uma proposta de rede interinstitucional. Esta comissão recebeu alguns nomes como:
Interinstitucional de Atenção Integral às Vítimas de Violência Sexual, após um
determinado tempo denominou-se conforme a Normativa do Ministério da Saúde:
Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e
Adolescentes. A denominação da Norma não foi muito bem aceita, entendeu-se como
repetitivo e inadequada, desta forma, foi nomeada de Rede Integral de Atendimento às
Vítimas de Violência Sexual, inicialmente RAIVVS.
Os estudos desta comissão identificaram a necessidade de reestruturação e
ampliação dos serviços ofertados para atuação em rede. O intuito é a busca de melhoria
da qualidade da atenção, das ações preventivas e da gestão da informação culminando
com a criação do então denominado Protocolo de Atenção às Vítimas de Violência
Sexual, assinado pelos respectivos gestores das áreas da saúde, justiça, segurança e
assistência social, via Termo de Adesão firmando assim um compromisso com o
atendimento em rede (PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 2002).
O Termo de Adesão foi assinado no I Simpósio de Atenção às Vítimas de
Violência Sexual nos Serviços Públicos de Florianópolis. Houve um esforço pelos
órgãos presentes, como a Prefeitura Municipal, Universidade Federal de Santa
Catarina11, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de
Estado da Segurança Pública e Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania. O Termo foi
11

Cabe ressaltar que das redes pesquisadas, a Rede de Atenção de Florianópolis é a única que possui uma
Instituição Federal compondo os serviços. A competência da Universidade, dentro do Protocolo não se
limita ao atendimento às pessoas que sofrem violência sexual, por meio do Hospital Universitário
Professor Polydoro Ernani, mas também de incluir o tema violência sexual, assim como o protocolo, no
conteúdo curricular (nas disciplinas já existentes) nos cursos de medicina, enfermagem, psicologia,
serviço social, pedagogia, direito, educação física e áreas afins.
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assinado considerando as seguintes questões: a) a violência é uma das principais causas
de morbimortalidade, principalmente na população jovem, e sendo violência sexual uma
das faces da violência que atinge em especial as mulheres com consequências drásticas
sobre suas vidas; b) que o enfrentamento da violência sexual exige a efetiva integração
de diferentes setores para a realização de um trabalho em rede; e c) a necessidade do
trabalho integrado para conferir maior visibilidade ao problema de forma a permitir a
implantação de estratégias mais amplas de combate à violência (PREFEITURA
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 2002).
Neste sentido, cabe a Comissão de estudos: submeter a proposta do Protocolo de
Atenção às Vítimas de Violência Sexual no Município de Florianópolis à apreciação
dos órgãos, programas e entidades que direta ou indiretamente participam da rede de
atendimento; reunir esforços para realização de um evento para apresentação pública do
protocolo, bem como sensibilização dos profissionais vinculados, que prestarão serviços
na rede; tornar-se uma comissão permanente para avaliação e viabilização do
atendimento na rede (PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 2002).
No momento da construção, a Rede de Atenção confluía com a Norma Técnica
do Ministério da Saúde e estava previsto o atendimento de mulheres e adolescentes
vítimas de violência sexual. Contudo, com a revisão do protocolo em 2002, a comissão
ampliou os atendimentos incluindo crianças, além de considerar todas as vítimas nos
gêneros feminino e masculino. De acordo com o protocolo revisado, a vítima de
violência sexual poderá dar entrada em qualquer instituição pública ou privada, porém
somente algumas instituições compreenderão, por excelência, as Unidades de
Referência da Rede de Atendimento, contidas no Termo de Adesão ao Protocolo de
Atenção às Vítimas da Violência Sexual. A pessoa em situação de violência receberá o
acolhimento por meio dos profissionais que iniciarão os procedimentos.
Conforme o protocolo (2002), a pessoa em situação de violência sexual, quando
menor de 15 anos deverá ser encaminhada ao Hospital Infantil Joana de Gusmão. No
Hospital é preenchida a Ficha de Atendimento à Vítima de Violência Sexual, é acionado
o Conselho Tutelar, a Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança e ao Adolescente (6ª
DP) para registro do Boletim de Ocorrência e o Instituto Médico Legal para a realização
do exame de corpo e delito. Como medida de saúde, ainda no Hospital, é realizado a
profilaxia de DST, higienização, exames laboratoriais, prevenção da gestação e
encaminhamento para o serviço ambulatorial para continuidade do atendimento médico
(uma semana após atendimento no Hospital) e início do acompanhamento jurídico e
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psicossocial. Quando a vítima for menor de idade, mas possuir de 15 a 18 anos a
unidade de referência passa a ser o Hospital Universitário e a Maternidade Carmela
Dutra, seguindo os demais trâmites descritos acima (PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS, 2002).

Figura 5.6 - Fluxogramas de Atendimento às Pessoas em Situação de Violência Sexual nos
Serviços Especializados para vítimas menores de 18 anos
Pessoa com idade/ entre 0 a 15
anos incompletos

Pessoa com idade entre 15 a 18
anos incompletos

Serviço Especializado de Referência
da Saúde: HU ou à MCD

Serviço Especializado de Referência
da Saúde: HIJG ou Pediatria do HU

Atendimento pela equipe multiprofissional

 Acolhimento humanizado
 Registro da história
 Exames clínicos e
ginecológicos
 Contracepção de emergência
 Profilaxia pós exposição (PEP)
para HIV, DST, Hepatite B e
Tétano
 Exames laboratoriais
complementares
 Acompanhamento social e
psicológico
 Agendamento do seguimento
ambulatorial nos Serviços
Especializados de Referência
da Saúde por no mínimo 6
(seis) meses
 Programar alta, para Atenção
Primária à Saúde após os 6
meses ou mais tempo
conforme Plano Terapêutico
Singular
 Encaminhar à Rede de Apoio
Psicossocial, CREAS e CREMV

Aciona a 6ªDP,
que comparece à
instituição para
registro do BO.

A 6ª DP aciona o IML e o
médico legista comparece
ao Serviço Especializado
de Referência da Saúde
para realizar exame de
corpo de delito.

O IML encaminha o
material coletado ao IAF
que o armazena por
tempo indeterminado.

Notificação
Comunicação ao
Conselho Tutelar

Notificação/
investigação
obrigatória
e
imediata via ficha
SINAN

Encaminhar a ficha do SINAN
à Vigilância Epidemiológica
da SMS em até 24hs.

Legenda:
BO – Boletim de Ocorrência
DP – Delegacia de Polícia
HU – Hospital Universitário
HIJG – Hospital Infantil Joana de Gusmão
IAF – Instituto de Análise Forense
IML – Instituto Médico Legal
MCD – Maternidade Carmela Dutra
SINAN – Sistema Nacional de Agravos de Notificação
SMS – Secretaria Municipal de Saúde

Fonte: Prefeitura Municipal de Florianópolis (2002)12

12

Ressalta-se que o fluxograma exposto se encontra no Protocolo de 2002, porém em azul constam as
modificações inseridas no Protocolo de 2016. Estas atualizações foram incorporadas de modo que se
tenha uma versão real do atendimento atual às vítimas de violência sexual .

199

Na ocorrência de violência com pessoas acima de 18 anos, o Hospital de
Referência para o atendimento de saúde é o Hospital Universitário e a Maternidade
Carmela Dutra. É preenchida a Ficha de Atendimento à Vítima de Violência Sexual e
caso seja da vontade da vítima realizar o Boletim de Ocorrência é acionada a Delegacia
e o Instituto Médico Legal. Caso a paciente não desejar realizar o registro, sua vontade
deverá ser respeitada, sem prejuízo ao atendimento integral de saúde ou aos
encaminhamentos necessários. No Hospital ocorrerá o exame ginecológico, coleta de
material para identificação do agressor e para pesquisa de espermatozóides, fosfatase
ácida prostática e antígeno prostático específico, exames laboratoriais, profilaxia das
DST‟s/AIDS e prevenção da gestação. A pessoa será encaminhada para o serviço
ambulatorial para continuidade do atendimento médico (uma semana após atendimento
no Hospital) e início do atendimento jurídico e psicossocial (PREFEITURA
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 2002).
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Figura 5.7 - Fluxogramas de Atendimento às Pessoas em Situação de Violência Sexual
nos Serviços Especializados para vítimas maiores de 18 anos

Fonte: Prefeitura Municipal de Florianópolis (2002).

A Ficha de Notificação preenchida pelo Hospital de Referência, até o ano de
2005 seguiu os moldes da proposta da Norma Técnica Prevenção e Tratamentos dos
Agravos Resultantes da Violência Sexual, servindo como registro dos atendimentos
realizados. Em 2006, a Comissão opta por padronizar a Ficha de Notificação com a Lei
10.778 de 24 de novembro de 2003, que prevê a notificação compulsória em nível de
território nacional nos casos violência contra a mulher, passando a denominar Ficha de
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Notificação/ Investigação Individual da Violência Doméstica, Sexual entre outras
violências.
Em 2010 a Comissão optou pela reformulação da Ficha de Notificação porque
alguns dados das vítimas, considerados necessários, não estavam contemplados no
documento. Para suprir tal necessidade, foi criado a Ficha Complementar de
Atendimento à Vítima de Violência Sexual que passou a servir como registro
complementar das informações do paciente, contendo a tipologia da violência, os
profissionais envolvidos nos serviços além dos encaminhamentos para o atendimento
psicossocial e jurídico. Desta forma, a Rede de Atenção passou a ter um registro dos
encaminhamentos e do percurso realizado entre as instituições de apoio e atendimento.
O preenchimento desta ficha passa a ser considerado obrigatório.
Ainda neste período o Protocolo de Atenção às Vítimas de Violência Sexual do
Município de Florianópolis passou por modificações sendo reeditado e publicado com
atualizações. A nova edição passou a prever a coleta de material biológico conforme a
Portaria nº 504/GABS/SSP de 01 de agosto de 2006 com a assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido e o encaminhamento da requisição de perícias
laboratoriais e material coletado para o Instituto de Análises Forenses (IAF).
Possibilidade de coleta do material e os exames de identificação humana através de
análise comparativa do DNA, quando formalmente requisitados pela Autoridade
Policial, por membros do Ministério Público ou Poder Judiciário (PREFEITURA
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 2010).
A nova versão do protocolo contou com a adição de alguns exames de saúde,
como o toxocológico (sangue e urina), mudança em algumas medicações por fórmulas
mais eficientes e uma maior descrição dos exames que devem ser realizados nas
vitimas. Foram inseridos guias de orientações para profissionais e pacientes, como o
Guia de Orientação sobre a medicação anti-retroviral, que disponibiliza informações
sobre os efeitos colaterais das medicações e as medidas a serem realizadas para alivio
das reações. Estas informações se tornam relevantes haja vista o grande índice de
interrupção de tratamento.
O protocolo de 2010 também conta com a Normatização da Interrupção Legal da
Gestação em acordo com a Portaria nº 1.508/GM/MS, de 1º de setembro de 2005,
dispõe sobre o procedimento de Justificação e Autorização da Interrupção da Gravidez
nos casos previstos em Lei, no âmbito do SUS. O Hospital Universitário é o serviço de
referência da Rede de Atenção para a realização da interrupção legal da gestação.
202

Também estão contemplados como anexo os termos que devem ser assinados para a
realização do procedimento que são: Termo de Relato Circunstanciado, Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, Termo de Responsabilidade, Relato da
Enfermagem, Parecer Técnico e Termo de Aprovação de Procedimento de Interrupção
da Gravidez Resultante de Estupro.
Como ferramenta base para o atendimento dos serviços o protocolo necessita ser
periodicamente revisado, por existir uma atualização e aprimoramento das atividades
advindas de novas normatizações e do próprio retorno das dificuldades encontradas na
prestação do serviço. Em 2014 a Comissão iniciou uma nova discussão a respeito da
atualização do protocolo e foram pontuadas algumas sugestões para a reedição, como a
substituição do termo agressor por autor, revisão de alguns medicamentos em específico
(esteanato de eritromicina), revisão do fluxo contido no protocolo (separação conforme
situação: de 0 a 15 anos, de 15 a 18 e maiores de 18 anos) e a discriminação no texto do
atendimento do público LGBT (discussão a ser levada ao Centro de Referência).
Um dos membros pontuou a importância de resgatar o envolvimento político dos
gestores (Prefeito, Secretário, Governador). Segundo o representante de uma das
instituições “No processo de implantação da Rede e por um bom período, os gestores
institucionais estiveram envolvidos e com o passar do tempo foram se distanciando”
(ATA 2014). A sugestão foi que a comunicação seja reativada com visitas e/ou
reuniões. Da mesma forma o grupo considerou relevante integrar novos atores, como a
Rede de Atenção Primária de Saúde, pela estruturação e atribuição da coordenação do
cuidado pela Estratégia de Saúde da Família e pela possibilidade de acompanhamento
dos casos de violência pelos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF‟s).
Foi colocado também nas reuniões que as instituições vinculadas na rede são
independentes, mas precisam conversar entre si e articular o atendimento. E essa
articulação se dá por meio dos encontros, por isso a importância de reativar o espaço
sistêmico, o grupo de e-mails e as reuniões. Outra estratégia seria abordar a temática da
violência de forma estruturada, vincular a Rede de Atenção ao Núcleo de Prevenção da
Violência e Promoção da Saúde (NUPREVI)13.
Dificuldades e limitações das instituições vinculadas ao protocolo também foram
discutidas, como melhora de espaço, mais profissionais e melhores condições de

13

O NUPREVI foi implantado em Florianópolis em 2007 seguindo a Política Nacional de Redução de
Morbimortalidade por Acidentes e Violências e tem como objetivo congregar e articular a rede de
vigilâncias, atenção e proteção para o enfrentamento de acidentes e violências.
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atendimento na Maternidade Carmela Dutra. Contratação de psicólogos para
atendimento das pessoas em situação de violência. Uma sala mais apropriada e com
brinquedoteca no Hospital Infantil. A busca ativa das pessoas em situação de violência
pelos Centros de Saúde deve ser mais efetiva, há uma falta de acompanhamento e estas
unidades devem ser notificadas a respeito.
A representante da Secretaria Municipal de Saúde sugeriu substituir o termo
Vítima de Violência (sigla RAIVVS) para Pessoas em Situação de Violência e manter a
sigla RAIVS, sem um V, por estar amplamente divulgado. Desta forma, o nome da rede
se tornaria Rede de Atenção Integral a Pessoas em Situação de Violência (RAIVS). Essa
proposta vem ao encontro de uma ampla discussão nas reuniões para a não utilização da
nomenclatura vítima pelos profissionais, pois nesta situação a pessoa que sofre
violência não é inerte e isolada no contexto, ela interage com o agressor. A partir de
2015 a nova nomenclatura passa a ser adotada e amplamente divulgada.
Em 2015 diversos temas foram abordados nas reuniões da RAIVS como a
parceria com Hospitais que ainda não fazem parte do fluxo de atendimento e outras
instituições que possam contribuir com o aprimoramento do trabalho realizado, por
meio de estudos e pesquisas. A necessidade de propagar o trabalho realizado, com
materiais que possam servir para a divulgação da rede e eventos para a propagação da
temática. A atualização do protocolo também foi item de pauta a fim de inserir uma
medicação mais adequada ao tratamento.
Nas reuniões de 2015 foi discutido a inclusão do Hospital Florianópolis e o
Hospital Celso Ramos no fluxo de atendimento e a viabilidade de cadastra-los no
Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) como
atendimento ambulatorial. Foi estudado pelo grupo a possibilidade do Hospital Nereu
Ramos ser referência e suporte para as pessoas em tratamento que necessitarem auxílio
devido aos efeitos colaterais (sintomático e alterações laboratoriais) da profilaxia
realizada. Levantou-se a importância da participação de professores das Universidades
(UFSC e UDESC) na RAIVS para fortalecer a rede, e sobretudo, proporcionar estudos e
realização de pesquisas que subsidiem a rede nas tomadas de decisões. Neste sentido,
foi sugerido o encaminhamento de um ofício convidando as Universidades a
participarem das reuniões mensais da RAIVS.
Ocorreu uma capacitação no mesmo ano no Hotel Cambirela, o Seminário de
Atenção às Pessoas em Situação de Violência, promovido pela Secretaria do Estado da
Saúde em que os membros da RAIVS ministraram oficinas para um público de 300
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pessoas. Os temas das oficinas foram discutidos pelo grupo, bem como o material de
divulgação que seria distribuído no evento. Foram impressos fluxos os fluxos de
atendimento da RAIVS financiado com recursos do QualiSUS, que foi realizado com
uma certa urgência para que não se perdesse a verba existente. O modelo foi revisado
pelos presentes com sugestões de incluir no atendimento a equipe multiprofissional da
Assistência Social: “encaminhar à Rede de Apoio Psicossocial, CREAS e CREMV”
(ATA 2015). A fim de divulgação da rede foi sugerido a secretaria executiva que
solicitasse a colocação do Protocolo para o Atendimento às Pessoas em Situação de
Violência Sexual no site da Secretaria Municipal de Saúde.
No que tange a revisão do protocolo, como já mencionado na presente pesquisa,
é uma prática constante a discussão e inserção e atualização de novos elementos para o
aprimoramento do instrumento. Foi sugerido incluir na Ficha de Consentimento para
procedimentos de saúde a autorização para coleta de vestígios e autorização para o
registro (fotos) das lesões para inserção no prontuário. Foi recomendada a elaboração de
um fluxo para as pessoas acima de 60 anos. Inserir no fluxo de atendimento o Centro de
Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (CREMV) que oferece

acolhimento e atendimento social, psicológico e orientação jurídica individual ou em
grupo.
Outra preocupação externada pelo grupo foi sobre a Cadeia de Custódia14, as
orientações devem estar claras no Protocolo e no Plano Estadual com diretrizes para
coleta de vestígios e o armazenamento de materiais. Conforme o protocolo, os hospitais
são habilitados para a coleta e armazenamento dos vestígios em conformidade com a
Portaria nº 1662/GM/MS, de 2 de outubro de 2015, que define critérios para habilitação
para realização de Coleta de Vestígios de Violência Sexual no Sistema Único de Saúde
(SUS).
Em 2016 foi lançada a 3ª edição do Protocolo de Atenção Integral à Pessoas em
Situação de Violência Sexual com a inserção dos tópicos discutidos nas reuniões do
grupo. É relevante ressaltar que a revisão do documento resultou numa versão bem mais
completa do que as anteriores (2000 e 2010) com a descrição do atendimento, dos
fluxos e das organizações envolvidas, bem como as competências de cada uma delas.
14

Documentos e evidências recuperadas da vítima para serem utilizadas como provas num possível
inquérito policial. Esta coleta de vestígios pelo hospital ocorrerá no caso da vítima desejar não realizar o
BO, pois em consequência não poderá ser realizado o exame pericial pelo médico legista do IML. Para
que haja uma possibilidade futura de instauração de inquérito, as provas são recolhidas pelo médico do
hospital e armazenadas.
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Cabe mencionar a inserção das Unidades de Referência no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS), Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos
(PAEFI), Serviço Especializado de Proteção Social Especial para pessoas com
Deficiência, Idosas e suas Famílias (SEPREDI) e Centro de referência de Atendimento
à Mulher em Situação de Violência – CREMV, que aparecia de forma bastante genérica
nos documentos anteriores.
Conhecer a rotina de trabalho de cada instituição integrante da RAIVS foi a
estratégia adotada para melhorar a articulação da rede e o entendimento dos membros
em relação ao serviço e em consequência o fortalecimento dos laços. Foram realizadas
apresentações das instituições destacando as ações, a dinâmica, a referência e a contra
referência dos casos, apresentação do fluxograma e da prática cotidiana. Com as
apresentações foi possível uma reflexão sobre a amplitude dos serviços oferecidos e o
grupo destacou a importância de transcender os aspectos meramente assistencialistas
(cura) para intervenções de promoção em relação à temática. Também foi discutido a
possibilidade e desafio de expandir as ações para incluir a atenção ao agressor.
A participação de eventos fez parte da agenda da RAIVS em 2016, na Oficina de
Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual – Formação de Rede Intersetorial/
Alinhamento Conceitual e Pedagógico para Tutores. Esta ação foi promovida pela
Secretaria do Estado da Saúde na ALESC. A Oficina Mulheres e LBTs: Enfrentando a
violência, construindo Cidadania foi promovida para profissionais da assistência social,
da educação e da segurança pública.
Em 2017, ano em que a pesquisadora foi a campo e acompanhou as reuniões da
RAIVS. Muitas foram as discussões do grupo, entre elas destaca-se a preocupação com
a divulgação da rede, tema recorrente entre os membros, a capacitação com as Unidades
Básicas de Saúde, a divulgação para a mídia da estatística sobre a violência e a nova lei
da escuta especializada.
Como assunto recorrente, a divulgação da rede foi assunto de pauta das reuniões
no ano de 2017. O grupo converge no que tange a tornar a rede mais conhecida pelo
público. Conforme um dos membros “Se eu sou da prefeitura, eu sei por onde passar
para chegar na RAIVS, pela internet, agora se eu for o público, em geral, eu não
consigo ver nada sobre o atendimento a vítima de violência sexual”. Foi sugerida a
colocação de um link na página da Vigilância da Saúde e Universidade Federal de Santa
Catarina. Outra sugestão foi oferecer a capacitação do protocolo nas aulas inaugurais
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dos cursos da Universidade. Conforme outro membro “A Universidade tem vários
setores que trabalham violência. Várias áreas falam sobre violência, mas nenhuma
delas se conversam”. Neste sentido, ficou visível ao grupo que o tema deve ser tratado
interdisciplinarmente, já que envolve diferentes áreas e a RAIVS poderia ser o
instrumento de interface dos cursos. A aproximação com as escolas foi apontada como
imprescindível para atuação nas prevenções da violência.
Em maio de 2016, mês alusivo ao Dia Nacional de Combate a Exploração
Sexual de Crianças houve a divulgação dos casos de violência, de Florianópolis, de
2016 pela Secretaria Municipal da Saúde. Os dados foram inseridos na página da
prefeitura e foram veiculados na mídia, pela CBN e Diário Catarinense. Segundo E14
“esta divulgação deu uma repercussão muito grande”. Conforme os integrantes da
reunião esta repercussão foi devido o alto índice de crianças na estatística da violência.
Realizou-se a capacitação para as Unidades Básicas de Saúde e de acordo com
E14 “o treinamento foi muito bom e teve um resultado muito positivo, muitos residentes
relataram que não conheciam o protocolo, e que daí em diante eles começariam a
prestar mais a atenção”. Foi elaborado em cronograma para que os profissionais das
várias áreas envolvidas na rede se fizessem presentes em ao menos um dos períodos dos
quatro dias de evento. O evento contou com a apresentação dos membros presentes da
RAIVS, apresentação de um filme sobre a temática, discussão de dois casos práticos
(violência contra a mulher e criança) e por fim o preenchimento da ficha do SINAM.
A Lei nº 13.431 de 4 de abril de 2017 que Estabelece o sistema de garantia dos
direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, no Título III,
referente a Escuta especializada e do depoimento especial foi discutida pelos membros
da RAIVS. Devido às condições do depoimento especial, que deverá ser gravado em
áudio e vídeo e a necessidade de levantar questões específicas de algumas áreas que não
serão abordadas nesta oitiva.

5.1.6 Síntese do capítulo
As Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual surgiram com
o intuito de articular o conjunto de instituições públicas, da área da saúde, da assistência
social, da segurança pública e da educação e atender de forma humanizada às pessoas
em situação de violência sexual. A violência como um problema complexo, exige uma
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articulação dos atores envolvidos, nos quais são autônomos, porém com atuação
conforme um protocolo estabelecido e pactuado entre as áreas. Qualquer instituição
pública é porta de entrada dos casos de violência, entretanto as vítimas devem ser
encaminhadas aos hospitais de referência credenciados. O hospital tem o papel de
acolher a vítima e proporcionar o tratamento da área da saúde, bem como o
encaminhamento para o tratamento durante os seis próximos meses. Os dados sobre à
pessoa em situação de violência sexual deve ser notificado, na ficha do SINAN, e
encaminhado à vigilância epidemiológica ou os serviços que atuam nesta pauta, como o
NPVA em Joinville e o SAVS em Blumenau O hospital aciona a DPCAMI, que realiza
o registro do boletim de ocorrência e o IGP para o exame de corpo e delito. A
assistência social é responsável pelo tratamento psicossocial e caso haja necessidade de
acolher a vítima por alguns dias, para que ela se afaste do agressor, o CREMV é
acionado. A área da educação atua com a denúncia dos casos que chegam as escolas e
com o trabalho preventivo da violência sexual.
A Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência de Joinville iniciou sua
mobilização em 2006, a partir da campanha da RBS TV “a infância é a melhor herança”
e no mesmo ano cria a Comissão de Implantação e Acompanhamento do Protocolo de
Atendimento às Vitimas de Violência Sexual, por meio do Decreto 12.959 de 26 de
Maio de 2006, que depois recebe o nome de Comissão Aconchegar. Durante a trajetória
da rede, de 2013 a 2016 a Comissão Aconchegar esteve “adormecida” devido a troca de
gestão e falta de apoio. Neste momento houve grande rotatividade de profissionais. O
“Encontro regional de violência sexual para infância e adolescência”, em 2016,
desencadeado por um caso de negligência e abuso ocorrido em Araquari, reuniu alguns
profissionais que trabalhavam com a temática, que após discussão decidiram retomar os
trabalhos da Comissão Aconchegar. Atualmente (2018) a comissão se encontra
mensalmente tendo todo mês uma instituição sede para a reunião.
A Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual dos Municípios
da Região da AMOSC é uma rede regionalizada, criada por meio da mobilização dos
atores públicos, que atende vinte e um municípios do Oeste de Santa Catarina. As
discussões para a elaboração do protocolo começaram de maneira incipiente em 2005,
contudo somente em 2006 alguns profissionais iniciaram a desenvolvimento de fato,
para ser assinado em 2007. A rede possui uma comissão, que atualmente não se
encontra. A última reunião se deu em outubro/novembro de 2016, por meio de
convocação do Conselho dos Direitos das Mulheres do Município de Chapecó para
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discussão do protocolo e dos serviços, que acabaram não sendo atualizados até o
momento da pesquisa.
A Rede de Atenção e Proteção às Pessoas em Situação de Violência Sexual de
Blumenau surgiu em 2002, impulsionada pela Norma Técnica do Ministério da Saúde
de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual Contra as
Mulheres e Adolescentes, em 1998, contudo o protocolo foi elaborado apenas em 2010.
Até então a rede operava com dificuldade de articulação, de pactuação entre os serviços
e de registro dos fluxos. Sem as reuniões da comissão, o serviço não trabalhava em
consonância, cada instituição buscava realizar o atendimento baseados nas orientações
de suas áreas e protocolos internos de trabalho. Por diversas vezes, em sua trajetória, foi
acionada pelo Ministério Público que pontuava a necessidade da articulação em rede
para o combate à violência. Atualmente (2018) a comissão se reúne mensalmente,
momento em que são articuladas as ações da rede.
A Rede de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual de
Florianópolis (RAIVS) foi criada em 2000, como estratégia de execução da Norma
Técnica do Ministério da Saúde, lançada em 1998, que trata da Prevenção dos Agravos
Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes. Ressalta-se em sua
trajetória a revisão do protocolo em três momentos que culminaram na versão de 2002,
2010 e 2016. Das redes pesquisadas, a RAIVS conta com a participação da esfera
federal, por meio da Universidade e do Hospital Universitário. Atualmente (2018) a
comissão da RAIVS possui reunião mensal que acontece na sede do CREMV.
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CAPÍTULO VI - ANÁLISE INDIVIDUAL DAS REDES DE ATENÇÃO ÀS
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL

As Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual como uma
articulação entre os atores das esferas municipal, estadual e federal são arranjos
complexos que envolvem diferentes elementos. Nesta configuração, na visão de Kissler
e Heidemann (2006) o Estado tem papel essencial que envolve a capacidade de coesão
dos atores envolvidos, que nas Redes de Atenção são oriundos das áreas da saúde, da
segurança pública, da educação e da assistência social.
Neste capítulo são trabalhadas as categorias analíticas na perspectiva de
estrutura de rede e de análise de rede (LOPES e BALDI, 2009; PROVAN e KENIS,
2008; PROVAN e FISH, 2007). O conteúdo utilizado para análise foi coletado por meio
documental (documentos cedidos pelas redes), bibliográfico (dissertação de mestrado,
tese de doutorado e artigos publicados em revistas científicas) e a análise de conteúdo
das entrevistas realizadas com as quatro redes. Os resultados são apresentados nas
subseções seguintes, em que é retratada a Rede de Atenção de Joinville, em seguida é
apresentada a Rede de Atenção dos municípios da AMOSC, a Rede de Atenção de
Blumenau e por fim a Rede de Atenção de Florianópolis.
.

6.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE JOINVILLE

6.1.1 Perspectiva de estrutura de governança

6.1.1.1 Governança
Conforme Provan e Kenis (2008) apesar das redes compreenderem uma gama de
interações entre os participantes, elas não são diversas organizações que trabalham
juntas para alcançar a sua própria meta, mas sim a meta coletiva. Neste sentido, o papel
da coordenação ganha importância por tentar agregar as diversas visões oriundas de
diferentes áreas de conhecimento. A Rede de Atenção às Pessoas em Situação de
Violência de Joinville possui uma instituição que coordena os serviços, haja vista a
diversidade de atores envolvidos numa temática de grande complexidade. Na concepção
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de Provan e Kenis (2008) a governança por meio de uma organização líder é uma das
formas que possui melhor capacidade de acomodar um número maior de participantes
da rede, vislumbrando um envolvimento direto de todas as organizações. A coordenação
da rede é realizada pela área de assistência social, representada por uma profissional do
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).
A rede reúne os atores por meio da Comissão Aconchegar, onde existe a
representação das instituições que atendem nos serviços e pactuadas no protocolo. Os
encontros são mensais e a cada mês elas ocorrem nas diferentes instituições. As
reuniões que a pesquisadora participou foram realizadas no Núcleo de Prevenção de
Violências e Acidentes (NPVA) e no Hospital Regional. Adota-se a estratégia de
alternar o local entre as instituições para que cada uma delas se sinta inserida e
comprometida, não só com o atendimento em si, mas com a preparação do espaço que
receberá os diferentes atores. A instituição que receberá a reunião também é responsável
pela elaboração da ata e enviá-la ao grupo, antes da próxima reunião, para que o grupo
possa validar seu conteúdo.
A Comissão Aconchegar conta com um grupo gestor, que inicialmente seria
composto por profissionais das áreas envolvidas e Ministério Público, contudo,
atualmente, efetivamente, estão a saúde, a assistência social, a delegacia e o Hospital
Regional. O grupo se reúne com frequência, conforme a necessidade e demanda. Tem
como função planejar as reuniões ordinárias, organizar os trabalhos e acompanhar a
execução das deliberações. Quando questionado a E2 como ocorre a aderência de uma
nova instituição à rede, a entrevistada informa que o grupo gestor se reúne e decide o
modo como será realizada esta intervenção. A ideia pode ser oriunda de reunião, porém
é amadurecida no grupo gestor. Como exemplo, é citado que alguns atores sugeriram
convidar a OAB para a reunião. Entretanto, o grupo gestor entendeu que não seria
interessante, pois num dado momento da trajetória da rede a OAB participava, mas com
a ideia de judicializar os casos, fato que tardaria alguns procedimentos. Segundo E2
“eles saberem de uma demanda que eles já querem judicializar, já querem envolver
juiz, já querem envolver promotor”.
Algo que cabe pontuar nesta seção foi o benchmarking realizado por uma das
representantes do hospital de referência. Numa reunião sobre a revisão do protocolo, ela
relatou que no protocolo da Rede de Atenção de Florianópolis contém um pequeno
manual para o paciente, que é entregue após os primeiros cuidados, com orientações
importantes sobre o tratamento. A representante informou que o hospital pretende
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elaborar uma cartilha, nos mesmos moldes, para que a vítima, no momento de alta, já
obtenha as informações de continuidade do tratamento por escrito. Pois, muitas vezes,
pelo trauma ocorrido a pessoa não consegue assimilar o que lhe foi repassado.
As rotinas da rede sofrem interferência das instituições envolvidas devido à
demanda que surge dos órgãos. E2 citou que na última reunião da comissão, em que a
área da educação externalizou a dificuldade das diretoras em denunciar os casos de
violência sexual com crianças, por medo de represália. Os representantes da Polícia
Militar e da Delegacia da Mulher estavam presentes e confirmaram que é necessário
realizar a denúncia e que o nome da pessoa que denunciou ficaria registrado no
processo. Argumentou-se que existe a possibilidade do agressor tomar conhecimento do
delator por meio do Ministério Público. Neste sentido, o grupo gestor ficou responsável
por averiguar o fato com o MP. De acordo com E2, “então aparecem várias questões
que a gente acaba tendo que resolver. Questões para serem conversadas, para serem
amadurecidas, buscadas possibilidades”.
As rotinas operacionais são impactadas com a participação das diferentes
esferas, municipal e estadual. É possível verificar a dificuldade desta atuação na fala de
E2 a respeito de um assunto surgido em reunião. Um policial militar sugeriu que num
caso de flagrante de violência sexual a polícia leve o agressor para a delegacia e que o
SAMU conduza a vítima ao hospital, neste sentido E2 afirmou que o SAMU precisa
aceitar o procedimento, pois não existe uma hierarquia para obrigar a instituição a
realizar o serviço conforme a sugestão. O caso ilustra a firmação de Provan e Kenis
(2008) que os participantes da rede normalmente têm responsabilidade formal e
hierárquica limitada na rede e a conformidade às normas e procedimentos é puramente
voluntária. E E2 complementa
“...a competência dele é atender urgência e emergência, se ele não
entender que na classificação de risco deles a violência sexual é uma
urgência ou emergência, nós não podemos obrigá-los a nada porque
estaremos sendo inconstitucionais. Então assim, são pactos, algumas
instituições a gente tem que ir com muito zelo, porque a gente não tem
hierarquia em cima deles, a gente tem uma causa importante para
todos, mas que a gente não pode obriga-los a participar ou fazer um
procedimento”.

No que diz respeito à tomada de decisão, E2 afirma que há um consenso entre o
grupo. Algumas vezes o assunto é bastante discutido, havendo casos em que a decisão
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ocorre somente em outra reunião, principalmente quando envolve mudança de rotina de
alguma instituição específica, existindo a necessidade do representante levar a
informação e discutir com o órgão em que atua. Esta ideia é expressa por Torfing e
Sorensen (2014) que reconhecem que a governança em rede não envolve somente uma
troca de recursos por meio de deliberação a procura de um consenso, mas que envolve
relação de poder e que muitas vezes não é facilmente visível na interação entre os
atores. É possível citar uma discussão ocorrida, em reunião, sobre a revisão do
protocolo, o hospital questionou se eles agendariam a consulta do paciente com a
unidade básica de saúde ou se a vigilância epidemiológica faria o agendamento. A
decisão ficou pendente a espera de uma conversa das partes envolvidas e posterior
comunicação da sequência do tratamento.

6.1.1.2 Colaboração

A colaboração ocorre dentro da própria rede, nas reuniões, frequentadas pelos
representantes institucionais e transcende o espaço da rede, atingindo inclusive outros
municípios vizinhos.

Desta forma, a colaboração é formada por um conjunto de

comunicação e interação que se estabelecem e que com o tempo, o sentimento de
pertencimento e reciprocidade, gera a ajuda mútua e que se perpetua no espaço de rede
acarretando, o que Torfing e Sorensen (2014) denominam de entrelaçamento
institucional entre os agentes. Algumas vezes algum tipo de colaboração específica
acaba sendo limitada pela falta de recursos, mas outras dependem somente das
condições pré-existentes dos atores e instituições. Um exemplo de colaboração entre as
instituições da rede, relatado por E2 ocorreu em uma situação de violência sexual de
uma criança que o hospital realizou a notificação ao conselho tutelar e vigilância
epidemiológica como um caso de violência sexual aguda, contudo os profissionais da
vigilância, ao acessarem o sistema (SINAN) identificaram que a criança já havia sofrido
violência sexual no ano anterior e que deveria ter sido notificado como um caso crônico.
Os profissionais da vigilância contataram o conselho tutelar informando o ocorrido, que
desconhecia o fato. Neste caso, houve uma preocupação se a criança já estava com
medida protetiva em relação ao acusado e em ambiente seguro.
Algumas situações de colaboração foram presentes nas reuniões em que a
pesquisadora participou, como o processo de revisão do protocolo. As instituições
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vinculadas à rede levaram à reunião o fluxo interno do órgão, de modo que todos
conhecessem a atuação e a proposta de fluxo para a rede. Um exemplo foi a
representante do Hospital Regional que apresentou o fluxo interno e apontou que teriam
dois pontos a serem atualizados no protocolo, referentes aos casos emergenciais e as
competências do hospital. Ainda segundo ela, o levantamento destes aspectos foi
realizado junto com os representantes do Hospital Infantil para que houvesse um acordo
e um atendimento padrão. A apresentação suscitou uma discussão entre o grupo em que
as instituições sanaram as dúvidas sobre o fluxo. Neste momento, a representante da
educação relatou que “é interessante a gente entender como funciona o atendimento no
hospital porque a gente pode se apropriar melhor da informação para poder repassá-la
quando necessário”. Neste sentido, a partir dos processos discursivos é possível a
produção de identidade do grupo, conforme Hardy e outros (2005), o que pode levar a
várias formas de ação coletiva e potencialmente incluindo a colaboração efetiva.
Corroborando, Booher e Innes (2002) afirmam que esta oportunidade de diálogo entre
diferentes pessoas oferece uma gama de recursos, que na rede de Joinville, podem servir
de materiais para o aprimoramento do protocolo.
Não somente se limitando ao diálogo, mas na percepção de Hardy e outros
(2005), o estilo da conversa também impactará na colaboração entre o grupo e ressaltam
que a falta de mecanismos hierárquicos de controle entre os participantes significa que
eles devem gerar a sua própria motivação. Nas reuniões vivenciadas pela pesquisadora,
percebeu-se a pouca interação da área da segurança pública com o grupo, limitando-se a
explanação sobre o atendimento prestado às vítimas, caracterizando a conversa, tendo
por base os conceitos estudados por Hardy e outros (2005), como uma conversa
assertiva. Contudo, por meio do relato de E2 foi possível perceber uma forte
participação da segurança pública um uma das reuniões da comissão ocorrida nas
dependências da delegacia, o que sugere uma maior participação devido ao
“reconhecimento” e apropriação do espaço da reunião. Neste sentido, torna-se ímpar a
elaboração de estratégias, por parte da comissão, para que haja maior aderência da área
ao grupo de modo a fornecer subsídios para que estes profissionais se motivem a se
envolver mais.
Neste contexto em que a Rede de Atenção está inserida, a vítima é a
preocupação primordial, pois todas as ações dentro da rede são realizadas no intuito de
fornecer um acolhimento e tratamento de forma a causar o menor dano possível. De
acordo com o relato de E2, o Hospital Infantil atendeu uma criança em situação de
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violência do Município de Itapoá, neste caso, mesmo não previsto no protocolo, a saúde
do Município de Joinville contatou o município em questão e encaminhou por e-mail a
notificação, os exames e o laudo médico. A unidade sanitária do Município de Joinville
garantiu a continuidade do tratamento fornecendo medicação para o tratamento. E2
relata,
“Não é nossa obrigação entrar em contato com Itapoá, mas a gente
articula a rede para garantir, por este sentimento, de colaboração.
Porque se a gente não fizer a gente sabe que não tem quem faça.
Talvez Itapoá não soubesse, dificilmente iria saber, porque o fluxo de
retorno demora muito tempo para chegar, as vezes mais de 30 dias,
daí talvez já tivesse passado, essa família por recursos próprios não
conseguiria vir”.

Na opinião de E2 por haver colaboração, interação entre os atores e as decisões
serem tomadas nas reuniões, com o grupo, existe um compartilhamento de
responsabilidades, riscos e recompensas. Por mais que cada instituição execute o
trabalho na prática, que é uma parcela do fluxo, ele está inserido em algo maior, que é o
protocolo, pactuado por todas as instituições. Neste sentido, as instituições se
transformam em corresponsáveis pela ação. Os riscos e recompensam são aqueles já
inerentes a profissão dos atores, pois eles executam ações que fazem parte do dia-a-dia
de cada um. E como o fluxo está documentado no protocolo e reconhecido, as
atividades acabam por ter respaldo da rede.

6.1.1.3 Interdependência
Na percepção de Keast e outros (2004) a formação de uma estrutura de rede
significa que pelo menos alguns dos membros reconhecem que os seus efeitos não
podem ser alcançados de forma independente, e, portanto, toda a ação é mutuamente
interdependente. Na realidade da Rede de Atenção de Joinville, alguns atores se
reconhecem parte de um todo e outros necessitaram um pouco mais de tempo para que
este processo de reconhecimento ocorresse. Mas existe uma oscilação no que tange ao
pertencimento de um todo devido a rotatividade de representação que acarreta num
desconhecimento, por alguns atores do protocolo, que tenta ser sanado por meio de
capacitações. E2 aponta que teve um momento da Comissão Aconchegar em que as
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pessoas se reuniam e já estavam num processo de maturidade e evolução da comissão
para a discussão de casos.
Em outros momentos, houve uma maior dificuldade por não haver uma
assiduidade nas reuniões de alguns representantes, como citado por E2, a área de
segurança pública. E muitas vezes esta interdependência e a falta de interação de
participação das reuniões ficam evidenciadas na prática. Como exemplo E2 citou o caso
do Hospital Infantil que só oferece a medicação profilática se o médico legista orientar
que houve a violência sexual. Acorreu um episódio, do médico legista entrar no
Hospital, examinar a vítima, sair e ninguém da equipe ver. “Ele não chamou uma
enfermeira, ele não chamou um médico do hospital e não evoluiu nada no prontuário”.
Quando o caso chegou à coordenação e foram questionar o IML, entendeu-se que eles
não podem registrar informação por sigilo judiciário. A rede precisou encaminhar o
fluxo de outra forma, solicitando aos médicos do hospital que prescrevessem a
medicação. Neste sentido, se houvesse um conhecimento antecipado do fato, o fluxo já
teria sido planejado de modo a prever esta situação.
Outra situação que demonstra a tentativa de maior interdependência da rede é a
concessão de um espaço para a abertura de um ambulatório de especialidades de modo a
acomodar os demais serviços do fluxo para atendimento no hospital, situação existente
na Rede de Atenção de Porto Alegre. Contudo, quando a rede está dentro de um
contexto público, algumas dificuldades podem surgir como a falta de recursos do
hospital para ceder profissionais, como psicólogo e assistente social, que atuem no
espaço. Desta forma, as instituições vinculadas à rede teriam que ceder o profissional
para que ele permanecesse no atendimento às vítimas, ou a gestão municipal deveria
contratar profissionais para atuação neste espaço.
A articulação em rede é permeada por diferentes áreas que possuem diferentes
visões e concepções de mundo. Ao mesmo tempo em que existe uma riqueza de
informações e conhecimentos é necessário um cuidado e respeito para que essa
diversidade possa ser reconhecida e se torne favorável à resolução dos problemas
encontrados pelo grupo. É posto por E2 que existem diversas visões devido as
diferentes áreas e vivências e que inclusive os atores da mesma área possuem
diversidades por ter passado por experiências que o outro não passou e isso faz com que
as pessoas vejam a situação de forma distinta, por isto o respeito é ímpar neste contexto.
De acordo com E2, os atores procuram, de modo geral, se colocar no lugar do outro
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para uma compreensão e entendimento mais amplo dos problemas vivenciados pelos
serviços.
Um exemplo das diferentes concepções de mundo é trazido no relato de uma das
representantes da rede em que a pesquisadora teve oportunidade de conversar
informalmente, que contou sobre uma pesquisa realizada no IML. Um dos profissionais
fez a seguinte fala, sobre a forma de atendimento às vítimas de violência sexual “Nós
fomos preparadas para atender gente morta e não vivos”. Fica evidente a “frieza” de
tratamento por parte de alguns profissionais devido as ações recorrentes em que são
submetidos no dia-a-dia e que provavelmente conduzirão a um mesmo tipo de
atendimento nos casos de violência.
Perante as colocações é possível inferir que há um grande impacto das diferentes
visões na prática, mas que precisam ser mediadas pela coordenação da rede para se
adequarem a um atendimento digno das vítimas, pois como inferem Wachhaus e
Harrisburg (2009), um dos papéis da rede é justamente facilitar a interação destas
diferentes visões de mundo. Um exemplo foi a orientação repassada aos profissionais do
IML que evitasse chegar ao hospital para atendimento com o colete do IML e assim
evitar exposição das vítimas. E também não questionar na sala de espera quem é a
pessoa que sofreu violência sexual. São pequenas ações que refletirão no acolhimento à
vítima.
No que tange à alocação de recursos, ela é inexistente na rede e as instituições
atendem com os recursos que já são destinados à área. Há alguns recursos específicos
para o atendimento às pessoas em situação de violência sexual, os hospitais cadastrados,
regidos por meio da Portaria nº 528 de 2013 do Ministério da Saúde, recebem o valor de
R$ 100,00 por atendimento e os hospitais cadastrados para a realização de coleta e
armazenagem de vestígios, conforme Portaria nº 1.662 de 2015 do Ministério da Saúde,
recebem o valor de R$ 50,00. Contudo, percebe-se que esta remuneração é irrisória a
partir da exposição de E2 “o governo federal pagará R$ 50,00 por atendimento já
prestado depois que lançar lá nessa tabela do PINES, só que: estrutura física, quem vai
bancar? Profissionais? E estrutura de armazenamento? Frigorífico, câmera fria, etc”.
A entrevistada relata ainda que a câmera fria do município estava estragada fazia três
meses e que devido a isso o Serviço de Verificação de óbito estava congelando os
corpos dos mortos para esperar o enterro.
Considerando a escassez de recursos às instituições públicas, algo recorrente no
país, a inderdependência também se dá de forma a auxiliar os serviços que prestam este
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atendimento, por meio de recurso humano e recurso material. Na visão de E2 caso
houvesse um número mais realista das notificações dos casos o governo poderia investir
com políticas públicas referentes a esta temática, poderiam vir recursos específicos para
o tratamento dos casos e até mesmo por meio de projetos. A entrevistada ressalta
“Joinville teve, no ano inteiro de 2016, uma média de 1.200
notificações de violência. Isso aqui nós estamos falando de todas as
violências. Aí tu pens assim, para uma cidade com média de 600 mil
habitantes, isso daqui dá 0,002 %, para o Ministério, se ele tiver essa
cidade aqui para mandar recurso e se ele tiver Florianópolis com 1%
notificado, ele vai mandar recurso para onde? Ele vai mandar adesão
a programas para onde?”

E2 relata que esta realidade poderia ser modificada, em virtude da cidade não
se enquadrar nas exigências do programa devido ao baixo número de notificações dos
casos, no sistema de saúde, a rede perdeu de aderir aos Programas Casa da Mulher
Brasileira e ao Viver sem violência. Realidade que a rede tenta mudar por meio de
capacitação e sensibilização dos profissionais para que registrem os casos.

6.1.1.4 Resultado
As redes que atendem pessoas em situação de violência sexual, por sua essência,
produzem um impacto bastante positivo na sociedade a partir do momento em que
articulam os diferentes serviços num único fluxo. A articulação dos serviços evita que a
vítima recorra a cada um dos serviços de forma individual e diminui drasticamente a
revitimização, pois não há a necessidade de se relatar diversas vezes o ocorrido já que
os serviços então sistematicamente atrelados. A complexidade das relações e a
rotatividade de profissionais faz com que essa configuração tenha dificuldades em se
acertar, por isto, há uma luta constante em se divulgar o serviço, principalmente para os
atores que compõe a rede e fazer com que o fluxo seja seguido pelos profissionais
envolvidos no atendimento às pessoas em situação de violência.
Na opinião de E2, a rede está começando a ocupar um espaço de
reconhecimento, houve uma época em que já era reconhecida, mas que foi perdido
devido a desarticulação da rede. Atualmente há uma maior identificação da Comissão
Aconchegar como instrumento de acompanhamento do protocolo de violência sexual,
considerado um grande avanço pela entrevistada. Contudo, no decorrer deste percurso,
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muitos problemas foram enfrentados, como o caso em que a vítima de violência sexual
aguda procurou a delegacia, fez o boletim de ocorrência e o profissional não
encaminhou ao hospital, pois o policial desconhecia a rede mesmo fazendo parte do
fluxo. Neste sentido, em uma das reuniões que a pesquisadora participou, os atores
estavam organizando o Seminário sobre violência sexual infanto-juvenil e no link de
inscrição para o evento era perguntado se Joinville possui um protocolo de atendimento
às pessoas em situação de violência sexual. A intenção era saber se o protocolo é de
conhecimento da sociedade e dos profissionais envolvidos no atendimento, já que
muitas instituições vinculadas à temática participariam do evento.
No que diz respeito ao engajamento das pessoas na temática, E2 declara que ela
está diretamente atrelada às políticas públicas. Que houve um momento em que a
vigilância epidemiológica do município tentou inserir o diálogo sobre a temática nas
escolas por meio do Programa de Saúde na Escola (PSE), contudo ficou evidenciado
para a entrevistada, nas reuniões, que na época havia uma preocupação com os testes de
visão, atendimentos odontológicos e não com a inserção de uma cultura da paz. O que
fez com que a vigilância epidemiológica se afastasse do programa.
No que tange ao número de pessoas atendidas, se considera que o dado,
fornecido pelo SINAN é ainda pouco representativo, devido a subnotificação. Ou seja,
existe um número maior de pessoas que sofrem violência sexual e que os casos não são
notificados na ficha do SINAN. A partir dos dados abaixo é possível visualizar os
atendimentos ocorridos entre 2010 e 201515.

15

Os dados foram retirados da internet. Foram solicitados os dados do SINAN a Vigilância
Epidemiológica, contudo até o momento da finalização da tese não haviam sido informados.
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Gráfico 6.1 – Número de notificações de violência sexual em Joinville de 2010 a 2015.

Fonte: Elaborado pela autora (2018).

O alto índice de subnotificações pelos profissionais da área da saúde é motivado
por diversas razões, conforme E2. As alegações são: falta de tempo do profissional em
preencher a ficha, por ela ser extensa; alguns ainda acharem que a notificação da ficha
está atrelada à notificação do Boletim de Ocorrência e o desconhecimento do
profissional da necessidade do preenchimento da ficha. Além dos problemas citados
ainda há o preenchimento incompleto de algumas fichas, que pode acarretar a
inutilização das informações.
Uma das funções da Comissão Aconchegar, disposta no decreto, é a avaliação
dos dados sobre o atendimento, esta prática é necessária para que haja ações corretivas e
uma atenção voltada para as deficiências encontradas. Após a implementação do
protocolo, em 2009, iniciou-se em 2010 um controle dos casos, em que as instituições
envolvidas preenchiam uma ficha de controle informando os dados da vítima, bem
como se ela continuou o tratamento durante os seis meses, segundo orientação do
protocolo. As informações eram socializadas por meio do instrumento. Contudo, esta
prática perdurou até 2012 foi quando em seguida ocorreu a desarticulação da rede e não
se conseguiu retomar este processo.
É possível realizar algumas inferências a partir da verificação das fichas, que a
pesquisadora teve acesso. Constatar o que recorrentemente se escuta nas reuniões, que
há uma disparidade entre as notificações de violência sexual da saúde (SINAN) e as
notificações da DPCAMI (BO). Na prática é natural que haja uma divergência, já que
nem todas as vítimas maiores de 18 anos são obrigadas a registrar BO na delegacia.
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Contudo, o contrário não é verdadeiro, já que todas as vítimas de violência sexual
precisam receber o tratamento de saúde e realizar a profilaxia e as medicações
necessárias, inclusive para evitar gravidez indesejada. Recorrendo as fichas, verifica-se
que houve um registro de 86 boletins de ocorrências de janeiro a julho de 2010,
enquanto que, conforme o quadro x deste item, houve 14 notificações no sistema da
saúde. Esse dado traz a reflexão de que é necessária uma ação para que haja um
encaminhamento das vítimas da delegacia para o hospital. Inclusive, em uma das
reuniões mencionou-se a necessidade da vítima ser conduzida por um representante da
delegacia ao hospital, desta forma, já haveria um direcionamento entre os profissionais,
sem a necessidade de a vítima relatar o ocorrido novamente. Contudo, não havia um
representante da delegacia na reunião para responder a respeito.
Outro fato que ficou em evidência nas fichas de avaliação consultadas e que foi
ratificado por E2, é que não há uma continuidade do tratamento por um número grande
de vítimas. Dos dezesseis encaminhamentos realizados ao NPVA para continuação do
tratamento entre o período de janeiro a julho de 2010, apenas quatro vítimas realizaram
o tratamento completo de seis meses. No período de avaliação, havia um grupo
realizando a busca ativa16, contudo depois foi se perdendo o acompanhamento das
vítimas. Conforme E2 “já da para a gente ter uma noção que a maior parte dos casos
agudos, atendidos pelos Hospitais, não dão continuidade nos cuidados sequenciais.
Então a gente precisa estruturar melhor o protocolo, atualizá-lo e ter indicadores de
qualificação de dados, que hoje a gente não tem”.
Quando questionada se os resultados são incorporados e utilizados para uma
reorganização da rede, E2 afirma “a gente só vai poder saber isso depois da
reestruturação do protocolo, porque hoje com os resultados que a gente tem a gente
não consegue qualificar. Transformar esse dado em informação, qualificar os dados
dos atendimentos, a gente não tem como”. Apesar dos problemas pontuados, os atores
os reconhecem e entendem que há a necessidade de se retomar a ação avaliativa dos
dados. Neste aspecto, E2 menciona que a avaliação do protocolo é apenas uma
perspectiva, que o atendimento precisa ser avaliado também.
A pesquisadora questionou se as atividades planejadas conseguem ser realizadas
e a entrevistada pontuou que as vezes. O planejamento anual para 2016 foi realizado

16

Processo de acompanhamento do paciente e verificação sobre a continuidade do tratamento, caso não
esteja ocorrendo, entra-se em contato com o paciente para identificar o motivo e esclarecer da
importância deste acompanhamento por um profissional.
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muito pouco, pois era previsto o matriciamento (capacitação) de todas as unidades
básicas. O objetivo era falar sobre a ficha de notificação e tornar a sensibilizá-los da
importância do preenchimento, contudo não se conseguiu realizar o cronograma
completo. De acordo com E2 “em 2015 executamos... olha assim quase que 100%”. A
proposta para 2015 era aumentar as unidades notificadoras em 100%, de dezoito
unidades, a proposta era chegar a trinta e seis, chegou-se a 52 unidades notificadoras
extrapolando a meta traçada. Este êxito é atribuído ao fato das unidades básicas terem
recebido capacitações para o preenchimento correto das notificações.
Durante a entrevista, a pesquisadora constatou a problemática existente no que
tange ao preenchimento da ficha de notificação. Duas fichas chegaram, no momento,
para a entrevistada, e E2 pontuou
“Duas Unidades Básicas de Saúde, violência sexual. Não me serve de
nada esta notificação, então tem que voltar lá conversar.... pedir para
recapitular o que a gente falou para preencher corretamente, que
aquilo ali não entra no sistema. Dessa ficha aqui a gente só pega o
número, onde está a informação do agressor? Foi porque a criança
está sozinha? É crônico, é agudo?”

Segundo E2, tornar o fluxo de atendimento mais claro e divulgá-lo mais para as
instituições e comunidade impactará nos resultados da rede. Contudo o processo de
revisão do fluxo é demorado e envolve, muitas vezes, um processo de negociação nas
instituições. Cabe ressaltar neste aspecto, que um aumento nas notificações traria
informações mais fidedignas a respeito dos atendimentos e por consequência maior
informação para ações corretivas.
É possível tecer alguns comentários a respeito da avaliação da eficácia da rede
por meio das perspectivas da própria rede, das instituições participantes e da
comunidade proposta na teoria por Provan e Milward (2001). Em relação a própria rede
tem-se ganhos principalmente de aprendizagem em grupo e do conhecimento advindo
das atividades exercidas pelas instituições. Durante a pesquisa, entrevistas e
participação nas reuniões, ficaram evidentes a riqueza das contribuições e o
reconhecimento dos atores da importância de se ter um espaço de trocas. Percebe-se que
muitas vezes os atores saem da reunião com uma diferente perspectiva da qual entraram,
pois o fato de se colocarem no entendimento de outro representante, que possui uma
visão de mundo divergente, traz um novo olhar e uma maior sensibilidade e respeito
pela realidade do outro.
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No que tange a participação das instituições, E3 considera que os ganhos
institucionais transcendem aqueles que se teria agindo de maneira isolada no
atendimento e que a possibilidade de discutir num grande grupo, os anseios, o
atendimento, as necessidades e as dúvidas, faz com que o atendimento seja melhorado.
De acordo com E4, existe um ganho em relação às informações trocadas nas reuniões,
principalmente no que diz respeito a atuação das instituições e aponta “então essas
diferenças de opiniões, quando a gente trabalha junto em rede, esse unir forças,
favorece a pessoa que foi vítima de abuso, então ajuda bastante”. E5 considera que
existe sempre um ganho e considera “que nem sempre a gente vem eufórico, as vezes
vem uma certa frustração, mas esse é o dia-a-dia do nosso trabalho. Porque nos aqui
só trabalhamos com as questões complicadas, com violências....é difícil”.
A comunidade se beneficia da articulação dos serviços por não ter que percorrer
todas as instituições e receber atendimento num único fluxo. É possível dizer que a
qualidade do atendimento numa perspectiva de rede é melhor do que quando realizados
separadamente, pois os atores possuem a noção do todo ao mesmo tempo em que
recebem orientação e capacitação para o atendimento. Contudo, cabe ressaltar que na
prática existem divergências, desconhecimentos e erros, que segundo E2 tentam ser
sanados ao longo do percurso.

6.1.2 Perspectiva de análise de rede

6.1.2.1 Trajetória
A Rede de Atenção a Pessoas em Situação de Violência de Joinville começou a
ser pensada alguns anos após a normativa publicadas pelo Ministério da Saúde, em
1999, que incentivava a articulação em rede para atendimento às pessoas em situação de
violência sexual. A partir da campanha da RBS TV “a infância é a melhor herança”
veiculada em 2006, foi marcada uma audiência pública que estavam presentes as
instituições que lidavam com a violência sexual no município de Joinville. Neste
momento, percebeu-se a falta de articulação dos serviços que atendiam de forma isolada
os casos que apareciam.
Em maio de 2006 foi criada a Comissão de Implantação e Acompanhamento do
Protocolo de Atendimento às Vitimas de Violência Sexual, por meio do Decreto 12.959,
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assinado pelo prefeito Rodrigo Meyer Bornholdt. Cabe ressaltar que a Rede de Atenção
de Joinville é a única, das redes pesquisadas, que possui a Comissão que representa a
rede regulamentada por meio de um decreto. Em 2008 o grupo passa a ter o nome de
Comissão Aconchegar. É criado o Núcleo de Prevenção de Violência e Acidentes
(NPVA) subordinado à Gerência de Vigilância em Saúde e que agrega as ações da
Campanha de Prevenção a Acidentes e a estruturação da Comissão Aconchegar. Com o
estabelecimento da Comissão Aconchegar, os participantes criam o protocolo de
atendimento, em 2009, que prevê a articulação dos serviços, um banco de dados
específico para o atendimento com formulários e notificações e o fomento de políticas
públicas para atendimento de vítimas de violências e acidentes.
Conforme E2 o período entre 2006, a criação da comissão e 2009 a pactuação do
protocolo houve um intenso trabalho buscar as parcerias com as instituições que fazem
parte do atendimento. Segundo relato de uma representante das instituições, foi todo um
trabalho de sensibilização, principalmente com o IGP, que mudou a rotina de trabalho,
pois o atendimento era feito na sede e para evitar a locomoção da vítima, o médico
legista passou a atender no hospital.
A coordenação da comissão em 2006 era exercida pela Mônica Forrad,
vinculada a área da saúde, vigilância epidemiológica, e após o seu falecimento em 2016
a coordenação ficou ao encargo de uma representante da assistência social que atua no
CREAS. Cabe ressaltar que das redes pesquisadas, a Rede de Atenção de Joinville é a
única que tem à frente uma representante que não é da área da saúde. E2 pontua que
todo o trabalho de formação da comissão e o estabelecimento de parcerias para a criação
do protocolo, muito se deve a Mônica. “Ela vestiu a camisa e bancou muitas brigas”.
Inclusive a implantação do NPVA existe porque a Mônica conseguiu a adesão e o
recurso vindo do Ministério da Saúde, segundo a entrevistada “se não fosse por ela o
núcleo não existiria”. De acordo com E5 “a Monica ensinou muito a gente sabe, deu
muitas lições para a gente, com aquela calma dela. Acho que até ela se frustrava
também, mas ela não deixava transparecer, ela lutava: gente vamos continuar... as
vezes nós não avançamos, mas ela sempre tinha uma palavra boa”.
Segundo E2 a atuação da Mônica foi essencial para o estabelecimento do grupo
na comissão e adequação dos interesses, pois as áreas são bastante heterogêneas. Outra
dificuldade encontrada é lidar com as instituições da esfera estadual, “não são os
serviços da prefeitura, da prefeitura também, mas não só. Porque na prefeitura, o
prefeito decreta as pessoas que precisam ir.... aos órgão do Estado é um convite”.
224

Neste sentido, tem todo o papel de um agente mobilizador. A literatura confirma que a
capacidade de liderança e orientação dentro da rede é um fator crucial para a coesão do
grupo, equilibrando as forças e interesses sociais e permitindo que atores e sistemas se
organizem (AGRANOF e MC GUIRE, 2001).
No período de 2013 a 2016 não se conseguiu manter a comissão ativa devido a
troca de prefeito e consequentemente a troca de muitos dos representantes das
instituições na rede. Conforme Kissler e Heidemann (2006) os ciclos políticos é uma
das adversidades a ser encarada pelas redes. Como exemplo E2 pode-se citou a
coordenação do pronto socorro dos hospitais que é cargo comissionado e podem ser
desligados a qualquer momento. Considerando a importância desta instituição que é
referência no fluxo, “porque até tu conseguir recuperar o entendimento e o
compromisso, leva um tempo. Conseguir aparar as arestas é bem difícil”.
Em 2016 houve um fato marcante na região, que foi o falecimento de uma
menina em Araquari por negligência e abuso sexual. Por conta do ocorrido, a
Associação dos Municípios do Nordeste Catarinense (AMUNESC) promoveu um
evento, intitulado “Encontro regional de violência sexual para infância e adolescência”.
No evento diversas pessoas comprometidas com a temática, e de diferentes áreas, saúde,
educação e segurança pública, se reencontraram e vislumbraram a possibilidade de
retomar a Comissão Aconchegar.
Atualmente E2 considera que a rede conta com o apoio da gestão do NPVA,
instituição que concentra os dados sobre os atendimentos das pessoas em situação de
violência, com a conscientização da importância da atuação em rede e maior
participação. Pois afirma E2 “porque a gente atua em serviços públicos, em sua grande
maioria, a gente tem que ter o entendimento da nossa coordenação, porque se a
coordenação não entender, ela não passa para a gerência, não passa para a secretaria,
e tem mais dificuldade”. Como aspecto positivo da situação atual, E2 considera o
resgate dos representantes das áreas, de uma forma geral, como a aproximação da
assistência social no papel de coordenação da comissão, papel que historicamente é
realizado pela saúde.
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6.1.2.2 Interação

A interação na Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência de
Joinville se torna crucial, pois é o mecanismo de ligação entre os atores para a
articulação dos serviços. As interações acontecem na atuação dos serviços, entre as
instituições e nas reuniões do grupo. O fluxo do protocolo prevê a conexão do
atendimento de modo que haja uma continuidade entre a atuação de uma instituição e a
outra, é nesse momento em que a interação se torna mais efetiva. Um exemplo é quando
a vítima deseja realizar o boletim de ocorrência e o profissional da delegacia se desloca
ao hospital, lá ele é recebido pelo profissional que repassa as informações sobre o
atendimento e ocorre, algumas vezes, da vítima solicitar a permanência de ambos pelo
vínculo formado no momento do acolhimento.
Em alguns momentos é necessária a interação entre as instituições, que é
realizada por meio dos representantes, de modo a sanar as dúvidas a respeito do
atendimento ou paciente. Os representantes das instituições interagem também nas
reuniões mensais da Comissão Aconchegar com a troca de informações e experiências,
a tomada de decisões e capacitações. De acordo com E2 as representações das
instituições para compor a comissão se dão mediante indicação. Quando questionada se
a experiência do profissional na temática influencia na escolha, a entrevistada responde
que não, que esse conhecimento não é valorizado pela gestão municipal e estadual.
Algumas indicações ocorrem devido ao interesse do profissional na temática no
momento, porque com o tempo este interesse pode mudar. A gestão também interfere
diretamente nesta mudança, como exemplo E2 citou que em breve a representante do
NPVA assumiria a temática de acidentes e que uma nova profissional se
responsabilizaria pela temática da violência.
Nas reuniões em que a pesquisadora participou a comissão estava em processo
de mudança do decreto e protocolo, neste sentido, as interações estavam voltadas as
apresentações dos fluxos internos de cada instituição, contribuições advindas dos atores
e saneamento de dúvidas. Contudo há um quebra da interação quando os representantes
das instituições são trocados. E2 relata que depois que a comissão retomou os encontros
a coordenação do pronto-socorro, de um dos hospitais de referência, já mudou três
vezes. É preciso um período de adaptação do profissional ao trabalho da rede, o
protocolo, o papel da instituição dentro deste contexto maior, que não ocorre de um
momento para outro. De modo a exemplificar o fato E2 descreve uma situação ocorrida
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por meio de um conflito, em que a representante de um dos hospitais se sentiu invadida
e não entendia porque deveria se reportar ao grupo gestor, já que possuía um superior
imediato no hospital. Segundo E2
“Ela não entendia o processo, mas ela tinha razão, porque eu não
posso interferir no processo de trabalho dela, eu não sou gerente dela
e muito menos diretora dela, e ela é do Hospital, que é subordinado
ao Estado, não é subordinado a prefeitura, o que eu queria lá dentro
dando pitaco? Eu tenho que ter sensibilidade até no falar com eles,
porque se eles disserem não vou fazer, eles não fazem”.

Diante destas considerações, E2 mencionou o fato de que as instituições
públicas são obrigadas a realizar o que está em lei e não as atribuições ajustadas para o
atendimento em rede, pois apesar da articulação horizontal entre os atores, Torfing e
Sorensen (2014) inferem que as instituições são operacionalmente autônomas. A
pactuação ao protocolo se da pela necessidade do serviço atuar de forma articulada com
as demais instituições, em prol da vítima. E citou o exemplo do Hospital São José que
retirou o credenciamento para a porta de entrada do atendimento às vítimas de violência
sexual.
Segundo E2, a partir da interação, alguns valores foram criando e disseminados,
como o respeito, a compreensão que existem diferenças, mas que todos são peças
fundamentais dentro do fluxo. De acordo com Poochaoren e Ting (2013), compartilhar
compreensão como um valor é especialmente importante quando as questões envolvidas
são complexas e as partes interessadas mantem noções diferentes sobre o problema. A
entrevistada relata que o IML foi, durante um tempo, uma instituição respeitada pela
hierarquia existente, mas que como parceira passou a ser respeitada há pouco tempo.
Por um período, como o representante não se fazia presente nas reuniões para explicar o
serviço, foi estigmatizado pelo grupo como incompetentes. De acordo com E2 “havia
uma expectativa sobre o trabalho deles, que eles não davam o retorno, nunca foi a
contento da comissão, porque a comissão tinha uma expectativa que eles não davam
conta. Só que eles nunca vieram explicar porque eles nunca davam conta de suprir a
nossa expectativa”. Atualmente, como eles estão inseridos no processo o respeito está
sendo construído pelo trabalho que prestam.
A comunicação é realizada pessoalmente nas reuniões, por meio de Whatsapp, email e quando algo é mais urgente se utiliza o contato telefônico. Com alguns
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representantes a comunicação flui de maneira mais polida, quando a instituição é mais
hierarquizada e não se possui contato frequente. E E2 ressalta que é necessário que se
mantenha o respeito entre os representantes, “mas sempre tem divergência de
pensamentos, tem divergência de área, a policia vê de outra forma, que as vezes não
tem nada haver com a gente”. Um exemplo é a diferença do processo interno das
instituições, que enfrentam realidades diferentes. E citou a fala de um policial militar
que estava presente em uma das reuniões e estranhou o fato da área da saúde trabalhar
com documentos em papel, “para eles é tudo tablet dentro da viatura e a gente tem que
preencher a notificação toda no papel e enviar por malote. O deles é tudo sistema
integrado com o tablete dentro da viatura. Ele comentou que é pré-histórico, que é
retrocesso. Ele tem toda a razão”.
No que tange a comunicação dos assuntos da rede dentro das instituições, E3
afirma que como são duas representantes do hospital que participam das reuniões, uma
repassa para a equipe de emergência, Controle de Infecção Hospitalar e farmácia e a
outra para a equipe multiprofissional. De acordo com E3 “aqui dentro, normalmente, eu
que vou redistribuindo as informações conforme mudam. Se ocorre alguma diferença
para passar, passo”. Como houve a mudança de fluxo, foi repassado aos enfermeiros,
técnicos e médicos para estarem cientes das modificações. Ainda conforme E3 “então,
não existe um núcleo, reunião dentro do hospital. Mas tentamos interagir com toda a
equipe a partir do momento que tem alteração do fluxo”.
E4 relata que, na instituição em que atua, as informações da rede são repassadas
durante a reunião ampliada, que acontece uma vez por semana, em que estão presentes
todos os profissionais. A entrevistada pontua que a respeito do atendimento às vítimas
de violência “como a gente vivencia isso muito na prática, então os conselheiros já
sabem né, como algumas questões estão sendo mudadas, a gente sempre conversa e
debate”. Conforme E5 as discussões que estão sendo realizadas na comissão são
assuntos já conhecidos na instituição, desta forma, é discutido no órgão o que ainda se
desconhece. Confirmado no seguinte relato “nós aqui temos o conhecimento, mas está
muito ligado as questões da saúde, então a gente ouve, mas nós não somos os
envolvidos direto, então a gente tem a informação, anotamos e discutimos depois. Essa
rede é muito da saúde”.
Os conflitos dentro da rede são tratados com respeito, afirma E2, as pessoas
reconhecem as diferentes vivências e ao mesmo tempo a importância dos diferentes
papéis no atendimento. Quando questionados como são tratadas as divergências nas
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instituições, E3 afirma que não há divergência interna sobre o atendimento das vítimas
de violência porque a equipe é muito coesa, a ponto de entender que é necessário o
atendimento rápido, coerente, sigiloso. E4 aponta que praticamente inexistem, pois os
profissionais já tem um delineamento de como funciona o atendimento na prática. A
decisão não é do conselheiro e sim do colegiado e caso haja alguma discordância é
votado pelo grupo, que é composto por cinco profissionais.
Os entrevistados foram questionados a respeito dos laços fortes e fracos na rede
e possuem diferentes visões em relação as instituições envolvidas. Os estudos feitos por
Poochaoren e Ting (2013) direcionam que os laços fortes são benéficos para a
colaboração, mas levam tempo para construir e podem levar a uma visão fechada do
mundo, quando eles são muito fortes. Os laços fracos, por outro lado, levam menos
tempo para construir e são mais flexíveis para incorporar visões alternativas, que ligam
os membros da rede com atores fora dos limites da rede.
Na visão de E2 existe laço forte entre os hospitais e o NPVA devido ao contato
direto por meio da notificação realizada pelos hospitais, neste sentido a comunicação
flui de uma forma rápida, pois a ficha deve levar até no máximo 24 horas para chegar ao
NPVA. Para E3 o laço forte está estabelecido entre o Hospital Regional e o Hospital
Infantil que trocam informações constantemente. Ainda segundo E3 “o hospital é o que
mais agrega, socorre em questão de dúvida ou coisa assim. Trocamos muita
informação”. Na concepção de E4 existe laço forte entre o Conselho Tutelar e o
CREAS e exemplifica “muitas vezes assim, por mais que a gente encaminhe para um
atendimento no CREAS, as vezes as famílias vem aqui, nos trazem informações novas,
daí a gente repassa para eles, porque eles é que vão fazer a abordagem, o trabalho”. Já
E5 considera que a interação entre a área de educação com a assistência social e o
conselho tutelar como laços fortes devido a proximidade e troca de informações
existentes.
No que diz respeito aos laços fracos, E2 cita o IML com as demais instituições
da rede, mesmo que esteja sendo construído aos poucos. Assim como a delegacia e a
polícia militar que vem participando das reuniões e interagindo com os serviços. Mas
que historicamente foram instituições distantes na rede e também com muita
rotatividade de representação. E3 enfatiza como laços fracos os estabelecidos entre o
Hospital Regional, Hospital São José e os pronto-atendimentos de sinergia no trabalho,
com muitas divergências no fluxo. E4 aponta o IML devido a pouca interação existente
entre os profissionais no momento do atendimento. E5 menciona que a educação tem
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um pouco mais de dificuldade de interação com a saúde, mais especificamente com os
médicos e enfermeiros, e relata “eles tem um entendimento diferente, vão, atendem e
termina ali”. E considera que a educação vê a temática da violência sob um aspecto de
uma maior complexidade.
A Rede de Atenção de Joinville não possui participação da sociedade civil,
contudo, E3 considera importante esta interação para que a sociedade tenha mais
informação e conhecimento a respeito do fluxo, do que fazer quando ocorrer uma
situação de violência sexual. E3 pontua “é porque nessa rede, nessa comissão
aconchegar, são as instituições que vão dar realmente os encaminhamentos, talvez por
isso que a sociedade civil não participe, mas ela está representada por esses órgãos, no
caso”. E4 entende como muito valioso no sentido de disseminação do fluxo. E2
considera que as representações da sociedade vêm com outra visão muito embasada no
achismo, do senso comum e radical em alguns momentos. E aponta “alguns conselhos,
que seriam a sociedade civil organizada, que poderiam participar da Aconchegar, das
vezes que eles estiveram presentes foi muito frustrante”. Corroborando E5 enfatiza “eu
penso que as vezes eles são muito extremistas, muito radicais em determinadas coisas,
diferente dessas nossas lutas do dia-a-dia. Eles não trazem muitas soluções também”.

6.1.2.3 Aprendizagem

A literatura confirma que aprender e descobrir coisas novas requer um alto nível
de troca de conhecimento e interação intensiva (KLIJIN, 2010) e que foi observado na
prática nas reuniões da rede sobre a revisão do protocolo. Houve uma frequente
interação em que os atores puderam expor o fluxo interno das instituições e trocar
informações a respeito, inclusive sendo sugeridas novas alternativas, que foram bastante
ricas, pois mostravam diferentes perspectivas sob a ótica das diferentes áreas
envolvidas.
Descreve-se um momento da reunião em que a pesquisadora participou que
ilustra um processo de maturação do grupo sob um aspecto do atendimento. E ao
mesmo tempo a interação, exposição de ideias, argumentação, contra argumentação e
utilização de embasamento técnico que estão envolvidos no processo de aprendizagem.
Segundo Fernandes e Mazza (2013) o aprendizado do trabalho em rede emerge da
compreensão da ideia de compartilhamento de deveres e direitos nas relações entre os
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membros, estando relacionado ao reconhecimento dos serviços e suas potencialidades e
fragilidades comuns e diferenciadas.
Na apresentação do fluxo do Hospital Infantil, foi relatado que o atendimento da
psicóloga é realizado das 8 às 17:00 de segunda e sexta e da assistente social, das 8 às
20:00 horas. Ressalto que os serviços das duas profissionais dizem respeito ao
acolhimento da vítima e família, que o acompanhamento para o tratamento é realizado
pelo CREAS. E após este horário o acolhimento da vítima é realizado pela equipe da
enfermagem. O representante do Conselho Tutelar questionou se as profissionais
poderiam ficar de sobreaviso, dada a importância da intervenção delas e as mesmas
esclareceram que não porque o papel das profissionais era somente de acolhimento e
que poderia ser exercido pela equipe de enfermagem do plantão do hospital. A
representante do NPVA interveio, informando que esta discussão já vinha da reunião
anterior e que a vigilância epidemiológica havia sido a responsável por encaminhar um
ofício de esclarecimento ao hospital. Houve o contato e o hospital respondeu que eles
estão realizando funções que vão além de suas atribuições e que este tipo de
atendimento deveria ser realizado nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA).
Entretanto a representante do NPVA argumentou que existe uma portaria e norma
técnica do MS que garante o atendimento de uma equipe multidisciplinar 24 horas nos
hospitais e como o hospital não estava cumprindo a legislação um documento será
encaminhado à gestão de modo que o hospital se organize para se adequar e garantir o
atendimento à vítima.
Neste contexto, a aprendizagem na rede se dá de maneira individual pela
absorção de conhecimento e visualização das diferentes perspectivas advindas, o
aprendizado em grupo por meio das discussões e da rede como um todo que utiliza estes
diferentes conhecimentos para modicar e aprimorar o atendimento às vítimas. Neste
contexto, a aprendizagem em rede e evolução bem sucedida depende, muitas vezes, do
papel de atores distintos no interior da rede (PROVAN e FISH, 2007). Na visão de E2
são construídos processos de tese, antítese e síntese, “todo mundo tem uma tese sobre
determinado atendimento, daquele atendimento é construído uma antítese, que as vezes
a gente destrói na mesma reunião, e chega num novo consenso, numa nova tese. E esse
processo ocorre várias vezes”.
E2afirma que há um conhecimento advindo de outras redes como o Protocolo do
Estado do Paraná, de Florianópolis, “a maior parte das alterações no protocolo são de
experiências de outros Municípios de outros Estados, baseadas nas adequações das
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novas legislações”. Um exemplo é o fornecimento de medicação no hospital por vinte e
oito dias, que a Rede de Atenção de Joinville está introduzindo na nova versão do
protocolo, “a gente achou interessante, achamos que é viável, então a gente acaba
introduzindo as experiências de sucesso que a gente acha que pode ser adaptável a
nossa realidade”. E a cartilha da Linha de Cuidados do Ministério da Saúde que orienta
o trabalho em rede.
Ao longo da existência da rede, percebe-se que houve uma quebra de
aprendizagem no momento de desarticulação da rede. Nos demais momentos, as
capacitações e discussões sobre o protocolo são contidos de lições para a aprendizagem.
As capacitações não envolvem a aprendizagem da rede como um todo, pois atingem os
profissionais vinculados ao atendimento da pessoa em situação de violência e que não
participam da Comissão Aconchegar. As capacitações se voltam de maneira bastante
enfática para as notificações dos casos de violência sexual na ficha do SINAN e foram
ministradas aos Agentes de Saúde Pública (ASP) e os Agentes Comunitários de Saúde
(ACS).
Houve alguns eventos em que a Comissão Aconchegar participou, seminários,
rodas de conversa, apresentação do protocolo, audiências públicas e passeatas. No que
tange a capacitação da comissão, E2 relata que houve apenas o seminário promovido
pelo Comitê Estadual em que várias redes participaram e trocaram experiências, aliado
a palestras de diversas áreas. De acordo com E3 as capacitações na instituição estão
começando a serem viabilizadas. A entrevistada relata que sente a necessidade que seja
trabalhada a questão do sigilo e exposição da vítima que sofreu violência sexual.
Segundo E4 não ocorre capacitação para o atendimento da vítima que sofre violência, e
considera que as dúvidas são sanadas nas reuniões semanais da instituição. E5 afirma
que, na instituição em que atua, acontecem formações anualmente, pois há uma
necessidade devido a alta rotatividade de profissionais.
Não existe uma política de educação e formação continuada, relata E2, e sim o
comprometimento de cada profissional. Também não existem recursos em nível
municipal, de incentivo a capacitação e ação continuada. Este fato acaba se tornando um
obstáculo no processo de aprendizagem e E2 considera que se houvesse uma política de
formação continuada, a rede teria uma grande potencialidade de resolução dos
problemas. E2 relata
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“eu fui trabalhar sábado pela manhã para trocar hora por hora, eu
não ganhei hora extra, poderia ter ganho pelo menos 50% em cima de
uma hora. Eu trabalhei 4 horas e meia e vou ganhar 4 horas e meia.
Vale a pena tu deixar teu filho em casa para trocar essas 4 horas? Ou
é comprometimento pessoal teu mesmo? Porque a Prefeitura não vai
te pagar nada por isso.”

Distintos conhecimentos são utilizados no processo de aprendizagem da rede,
envolvendo os conceitos de Nonaka e Takeuchi (1997) de conhecimento tácito e
explicito. O conhecimento pode advir de fatos e informações, por exemplo, alguns
termos utilizados em determinadas áreas, conforme relato de E2, muitos profissionais da
rede desconheciam o termo “Política Nacional de Morbimortalidade”, que significa
Política Nacional de Doenças e Mortes por agravos de Violência, como outros termos
que vão sendo esclarecidos durante a interação da comissão. O conhecimento a partir da
prática é o mais utilizado dentro da rede, haja vista as experiências trocadas a partir de
determinadas situações, inclusive a busca de soluções em conjunto, para alguns casos.
Surgiu, na reunião da comissão, um questionamento ao hospital como se procede
quando uma vítima menor de idade busca por cuidados, sem o responsável, por ter
sofrido abuso sexual. O representante pontuou que nunca havia ocorrido o fato,
contudo, caso a situação tivesse acontecido entrariam em contato com os familiares e o
Conselho Tutelar. Um dos representantes questionou se nenhum familiar fosse
localizado, quem assinaria os documentos autorizando os procedimentos cabíveis ao
Hospital e a representante se incumbiu de buscar a resposta para trazer ao grupo, pois
desconhecia. Em seguida, uma representante do conselho tutelar informou que já havia
acontecido um caso como este, ela assinou a documentação e a vítima ficou sob a tutela
do conselho tutelar.
No que tange as habilidades de lidar com pessoas, observa-se que algumas
instituições possuem uma maior dificuldade a respeito e que, conforme E2, precisam de
uma maior sensibilização. Essa temática é bastante discutida nas reuniões da rede e
segundo os próprios profissionais, teria que haver uma maior disseminação entre o
grupo. Na visão de E2 ocorrem ainda muitos casos de exposição e revitimização por
parte de alguns profissionais.
O conhecimento, dentro da rede, é transformado, por sofrerem interferências dos
atores que interagem conforme suas experiências, práticas e conhecimentos da área.
Neste sentido, Nonaka e Takeuchi (1997) formularam a espiral do conhecimento em
que há uma transformação da socialização do conhecimento em externalização, logo em
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combinação e por fim na internalização, quando ocorre a incorporação do
conhecimento. É possível exemplificar com a discussão a respeito do atendimento
humanizado. Como já mencionado, o atendimento humanizado é uma grande
preocupação da rede, que tenta oferecer o serviço às pessoas que sofrem violência
sexual de maneira a evitar mais prejuízos dos que os já sofridos por estas pessoas. Fazer
um acolhimento adequado de modo a criar um vínculo de confiança com a vítima, evitar
ao máximo a revitimização, fazer o encaminhamento necessário para os serviços e
certificar que a vítima continuará com o tratamento, são aspectos essenciais para que a
pessoa em situação de violência se recupere o quanto antes e com menos sequelas
possíveis.
Neste sentido, o atendimento humanizado emergiu a partir dos atendimentos mal
sucedidos e reclamações surgidas, aliado ao fato dos efeitos negativos causados na vida
da vítima com a falta de acompanhamento do tratamento. A partir destas constatações
experienciadas, os profissionais compartilharam a necessidade do atendimento
humanizado, que foi sendo realizado na prática por outros profissionais. Esta prática já
exercida por alguns profissionais e incorporada como norma técnica do Ministério da
Saúde, foi exposta nas reuniões, discutida pelos atores e recebeu atenção, sendo inserida
no protocolo e disseminada nas capacitações para as instituições de modo a ser
executada no atendimento às pessoas em situação de violência.

6.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA
AMOSC (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA
CATARINA)

6.2.1 Perspectiva de estrutura de governança

6.2.1.1 Governança
A Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual dos Municípios
da Região da AMOSC é uma rede regionalizada e formada por instituições da área da
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saúde, educação, segurança pública e assistência social das esferas municipais e
estaduais de vinte e um municípios da região. O trabalho de atendimento as vítimas
segue um protocolo, mencionado no item referente à descrição da Rede de Atenção,
instituído pelo grupo de trabalho, que é composto pelos representantes destas
instituições.
Informalmente a coordenação do grupo de trabalho é realizada pela Gerência
Regional de Saúde de Chapecó, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Regional, pois
não existe um regimento de trabalho instituído. Neste sentido, na prática, existe uma
governança de uma organização principal, que segundo Poocharoen e Ting (2013), a
agência líder se encarrega da governança e coordenação. As instituições vinculadas ao
protocolo reconhecem a E6, que é profissional da Gerência Regional de Saúde de
Chapecó, como a pessoa a frente do grupo de trabalho “coordenadora”, fato que fica
evidenciado ao longo da entrevista. Conforme E6 “Muito recentemente eu fui chamada
para uma reunião no Conselho Municipal da Saúde da Mulher pra que a gente
explanasse como está a situação do protocolo de atendimento às vítimas e tal”. Ainda
de acordo com E6 “eu estou à frente, porque foi daqui que saiu a questão do movimento
pra implantar este protocolo, mas a gente está num processo de rediscutir a questão da
articulação efetivamente”.
Sob a ótica de E6 ela é reconhecida como coordenadora e é chamada a responder
pelo grupo e pelo protocolo pelo fato de estar na Gerência Regional de Saúde de
Chapecó desde 2006 e servir de referência aos profissionais que atendem no serviço.
Nos diferentes espaços há uma alta rotatividade de pessoal e os mais novos buscam
sanar as dúvidas com o profissional que está a mais tempo envolvido na rede e conhece
melhor os procedimentos.
A entrevista revelou que existe informalmente uma organização líder, mas com
características de governança compartilhada. Isto se dá, pois a pessoa que está “a frente
da rede” incentiva a iniciativa dos representantes das instituições alegando que eles
precisam “fazer o movimento” já que estão envolvidos diretamente com o serviço, já a
instituição da “coordenadora” é uma apoiadora da articulação. Dado o contexto
existente, considera-se importante uma definição a respeito da gestão da rede, pois
percebe-se o reflexo deste cenário na prática, uma desarticulação dos serviços.
Consistente com esta lógica, Provan e Kenis (2008) argumentam que o papel da gestão
é fundamental para a eficácia da governança de rede, especialmente em relação ao
manejo das tensões inerentes a cada forma de governança.
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Provan e outros (2005) advertem que especialmente em uma rede que se torna
maior (ou seja, inclui mais organizações) e mais complexa, a governança compartilhada
se torna menos viável e a eficácia da rede global mais problemática. Outra
característica, segundo Provan e Kenis (2007), da governança compartilhada é o alto
nível de consenso de objetivos, propriedade que naturalmente não está presente na Rede
de Atenção dos Municípios da AMOSC devido a diversidade de áreas existentes e
grande número de profissionais envolvidos de diversas regiões.
Desde 2016 até o período de realização das entrevistas com E6, E7, E8 e E9 as
reuniões do grupo de trabalho não estavam mais ocorrendo pela inexistência de um
grupo efetivo. Existe uma agenda de reunião do Fórum pelo Fim da Violência, que é
uma agenda mensal e se discute, dentre outros temas, algumas questões referentes ao
serviço de atendimento das vítimas de violência. Portanto, a participação da
pesquisadora nas reuniões da rede foi inviabilizada por não estarem ocorrendo os
encontros periódicos entre os representantes das instituições. Quando questionado a E6
como são resolvidos os possíveis problemas advindos com o atendimento, a mesma
pontuou que eles são resolvidos diretamente com a instituição, que ela se remete a
determinadas pessoas que estão mais comprometidas e que se sensibilizam mais com a
temática. Conforme E6
“Então, lá naquela delegacia de polícia eu sei que eu tenho que
me reportar a tal pessoa que com ela eu vou conseguir dialogar,
na assistência social a mesma coisa, na saúde algumas pessoas
chave. Então a nossa grande discussão é que essas pessoas que
representam esses espaços elas teriam que voltar para casa e
fazer o dever de casa que é instrumentalizar seus pares para o
atendimento em rede. E eu acho que muito por conta dessa
fragilidade, de não ter esse grupo legalmente instituído, isso
acaba não acontecendo”.

De acordo com as entrevistadas E6, E7, E8 e E9, todas foram unânimes em
pontuar a alta rotatividade de profissionais. O Conselho Tutelar, conforme E8, a cada
quatro anos muda os conselheiros, que devem passar pelo processo de capacitação para
se inteirar do protocolo. E os profissionais envolvidos na elaboração do protocolo, em
sua grande maioria, já não estão mais na instituição de origem. E6 cita que o Hospital
Regional já está no quarto profissional envolvido no protocolo, na AMOSC, pelo menos
três assistentes sociais, que eram referência, já passaram durante o tempo de existência
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do protocolo. Sob este aspecto, a alta rotatividade de profissionais dificulta o
funcionamento efetivo da rede. Os profissionais que se envolvem e se interessam em
aplicar o protocolo são aqueles que estão mais sensíveis à temática e “não é que o
serviço acredite naquele protocolo, naquela ação, naquela organização, é que eu
Maria acredito e por isso eu vou atrás e busco”. Desta forma, a rede consegue avançar
um pouco mais, por meio das pessoas envolvidas.
Quando as reuniões ocorrem, as tarefas são distribuídas pelos representantes das
instituições. Existem grupos de trabalho que operam com distintas áreas, assim a
assistência social trabalha com a educação e ambos discutem a rede na lógica das duas
áreas. Quando ocorre essa troca de informação e conhecimento, a relação passa a ser
mais salutar, pois as áreas passam a conhecer melhor suas ações e dificuldades e passam
a ter uma visão mais positiva do serviço. Em alguns momentos é necessário recorrer a
alguma das instituições para saneamento de problemas, alguma pactuação ou apenas
para discussão, então é formado um grupo que se encarrega da tarefa. Mas de um modo
geral, é percebido por E6 que são sempre as mesmas pessoas que tomam a frente e vão a
busca destas parcerias.
As rotinas da rede são adaptadas em conformidade com a rotina e as
possibilidades dos serviços, seguidas como preconiza o protocolo. Conforme E6 se tenta
trabalhar dentro desta lógica de modo a se tornar mais resolutivo, principalmente no que
tange aos casos agudos. No momento da pactuação foi discutido e realizado
capacitações com a rede para o conhecimento dos espaços de referência, os dois
hospitais do município de Chapecó. “Se a vítima de violência der entrada na delegacia,
eles vão encaminhar para o Hospital Regional. Se for em qualquer município, em
qualquer hospital de pequeno porte, eles vão encaminhar para o Hospital Regional ou
para o Hospital da Criança se for criança, pra conduzir o fluxo do protocolo”.
A tomada de decisão no grupo se dá por meio de consenso. É levado ao grupo o
que é possível ser realizado pelos serviços e a partir daí é pactuado com os
representantes das instituições de um modo geral. Um exemplo, dado por E6, foi sobre
o atendimento da vítima pelo IGP, anteriormente a existência da rede e protocolo, a
vítima se deslocava ao IGP para fazer o exame de corpo de delito pelo médico legista,
com a elaboração do protocolo, as instituições discutiram e chegaram ao consenso que o
mais adequado seria o deslocamento do médico ao Hospital de referência. A
justificativa era de evitar que a vítima “peregrinasse” entre os serviços e ocorresse uma
possível espera pelo atendimento. Mas a ideia não estava sendo muito bem aceita pelo
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IGP, que não dispunha de muitos profissionais para o deslocamento ao Hospital. Neste
sentido, de acordo com E6 na época havia uma delegada regional bastante atuante e que
mediou os processos de negociação.

6.2.1.2 Colaboração

A colaboração é um elemento bastante presente nas redes, de um modo geral, e
construído ao longo da trajetória. E conforme Hardy e outros (2005) por representar um
conjunto complexo de comunicação e processos comunicativos entre os indivíduos e
das hierarquias organizacionais, ela advém das relações das interações ocorridas ao
longo do tempo. Na Rede de Atenção a Pessoas em Situação de Violência Sexual dos
Municípios da Região da AMOSC fica evidenciado que a colaboração ocorre baseada
nos laços estabelecidos entre os atores, iniciada quando estes assumiram por um tempo
a representação do órgão de origem. Neste sentido, alguns nomes acabam sendo
referência em determinadas instituições.
Contudo, com a ausência de reuniões periódicas da rede, o vínculo acaba se
fragilizando e a falta de contato e conversa entre o grupo dificulta um discurso coeso e
uma continuidade do protocolo. De acordo com E6 “Eu acho que essa multiplicidade de
parceiros, ao passo que ela é muito positiva, ela acaba sendo negativa também, porque
a gente não consegue ter uma uniformidade de discurso, a gente não consegue que
todos se entendam efetivamente”. Este aspecto acaba repercutindo diretamente na
colaboração que passa a ser pessoal e não mais como grupo. Neste sentido, a
colaboração passa a ocorrer em grande parte pela sensibilização dos profissionais à
temática. Muitas vezes é o profissional da ponta, que percebe que o usuário tem uma
necessidade, acaba mediando os processos. Por exemplo, ligar para a assistente social,
mediando um atendimento no CREAS ou entrar em contato com a escola pedindo para
que se tenha um olhar diferenciado de um determinado aluno que recebe tratamento por
ter sido vítima de violência sexual.
Como existe uma alta rotatividade de pessoal nas áreas envolvidas aliada a falta
de encontro dos atores da rede, os profissionais que receberam a capacitação sobre o
protocolo e detinham o conhecimento disseminado nas reuniões, que já havia uma
formação para o atendimento, já não estão mais na ponta, não trabalham mais nos locais
e também não repassaram as informações necessárias aos colegas que ingressaram.
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Mencionando o termo utilizado por E6, as informações e o conhecimento ficam na
“nuvem” sem acesso por parte da nova equipe.
Ainda em relação a disseminação da informação e conhecimento entre os
membros, E6 cita o trabalho sobre violência realizado pelo GAPA nas escolas, que
passam a ser fortalecidas para identificação e denúncia e os alunos instrumentalizados e
empoderados. Mas se o aluno possui uma demanda e recorrer ao posto de saúde ao lado
da escola, não se tem a certeza que ele será acolhido conforme o protocolo. Neste
sentido, existe sempre uma limitação, pois o trabalho é realizado por alguma área, sem
saber se haverá uma continuidade pelos demais. E grande parte do problema ocorre
pela inexistência de uma rede realmente integrada.
É instigado para que a colaboração transcenda o espaço da comissão e esteja
presente dentro da própria área de atuação dos profissionais para se pensar o serviço.
Por exemplo, o fluxo de atendimento às pessoas em situação de violência sexual
existente no protocolo é elaborado baseado nos fluxos internos das instituições, mas
para tal é necessário que haja uma participação dos profissionais de dentro do órgão.
Neste sentido, são os profissionais dentro de suas áreas que vão pensar como se dará o
atendimento, as instituições que serão parceiras diretas e o estabelecimento do
encaminhamento da vítima. Conforme relato de E6

“Então a gente sempre instiga para que eles inscrevam esses
fluxos, quem que eles vão acionar primeiro, o que eles vão
fazer, para que eles também vejam o que é possível pra eles.
Porque eu não conheço a realidade de cada um desses
municípios, nessa rotina específica de atendimento. Então a
gente tenta dialogar”.
Como inexistem os encontros entre os membros da rede, torna-se mais difícil a
interação ao ponto de haver um compartilhamento de riscos, responsabilidades e
recompensas. Neste aspecto, os atores da rede acabam por trabalhar mais voltados para
as suas áreas e discutir dentro da área o serviço. Um exemplo é o SUAS (Sistema Único
da Assistência Social) em que os serviços (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar) se
articulam em rede e os setores se comunicam constantemente, com reuniões periódicas
e passam a colocar em pauta os casos de violência. O SUS também é outro exemplo
que segue a mesma lógica de rede e acabam trabalhando a violência sexual sob a
perspectiva da área.
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6.2.1.3 Interdependência

A interdependência é uma das premissas para o trabalho em rede e inclusive uma
condição para que haja uma efetividade no atendimento á pessoa que sofre violência.
Conforme Booher e Innes (2002) a interdependência significa que cada agente precisa
de algo dos outros, o que fundamenta a articulação em rede. Os representantes das
instituições que fazem parte da comissão se reconhecem como interdependentes na
relação das diversas áreas que envolvem o atendimento, mas porque a visão do todo é
facilitada por meio das discussões entre todos os envolvidos. Porém, com a falta dos
encontros essa visão de interdependência torna-se frágil e os serviços acabam realizando
o atendimento sem esta visão global, que exige este tipo de temática. O que acaba sendo
prejudicada ainda mais pela visão estigmatizada por muitos profissionais de que o
protocolo é da Secretaria de Desenvolvimento Regional e acabam esperando orientações
a serem seguidas no atendimento.
Quando existiam as reuniões, os representantes das instituições sentiam-se
pertencentes a rede fazendo parte do todo, é o que afirma E6, neste sentido, há uma
fragilidade devido a falta dos encontros. Entretanto cabe ressaltar havia as falhas na
disseminação da informação com a instituição de origem. Frente a este aspecto é
possível resgatar uma afirmação de Hodgson (2006) que ao mesmo tempo em que as
crenças dos indivíduos se alteram, decorrente de uma mudança na base material da
sociedade, e após essas se tornam hábitos e esses são convencionadas como instituições,
o contrário também ocorre. As novas instituições podem alterar as crenças e hábitos dos
indivíduos, delimitando um processo que o autor chama de causação circular da
transformação do arranjo institucional. Ou seja, acaba havendo uma maior dificuldade
na transformação do arranjo institucional devido a quebra da interação existente entre
rede e instituição.
Lidar com uma temática que exige um diálogo interdisciplinar evidencia que se
tenha um olhar mais cuidadoso com os profissionais e suas diferentes concepções e
visões de mundo. Neste âmbito, nenhum dos conhecimentos se sobrepõe ao outro, são
distintos e com diferentes perspectivas. O grupo se propõe a ouvir o que cada um tem a
dizer e depois chegam a um consenso quando se trata de alguma decisão. De acordo
com E6 estas diferentes concepções e pontos de vista devem estar sempre no contexto
de rede tentando vislumbrar um objetivo maior e dentro disso, o que é possível para
cada um dos serviços realizarem. Em relação ao impacto das diferentes visões advindas
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das diversas áreas, E6 encara como positiva pela possibilidade da existência de ideias
múltiplas para se trabalhar. A discussão em rede é vista como um impacto muito
positivo porque os atores fazem o exercício de reconhecer o outro, de entender que
independente do tamanho do município algumas dificuldades são comuns a maioria
deles. Quando as problemáticas são externadas, os atores conseguem se colocar no
papel do outro e entender um pouco mais as dificuldades das outras instituições e não
apenas percebê-las como falhas no atendimento.
De acordo com o relato de E9 “Esse fato da gente construir junto o protocolo,
participar, é nosso. Eu pude dizer que eu não concordava, que eu não entendi tal
questão, pra gente dar tal encaminhamento, tive essa oportunidade de desmistificar
isso. Porque as coisas quando vêm assim pronta, de cima pra baixo, o aceite é mais
difícil”. A questão negativa pontuada por E6 é a própria condição da rede, de não
conseguir se articular, de serem muitos atores e muita gente para discutir a temática e
sem ter um espaço específico para tal.
A rede não recebe recurso específico, somente os hospitais, que são referência
no atendimento, recebem um valor diferenciado. Salvo um projeto ou ação pontual que
um município se propõe a realizar e investir recursos próprios. Portanto, com
dificuldades de recursos humanos e financeiros, como qualquer serviço público, a rede
acaba contando com a colaboração entre as instituições envolvidas para suprir algumas
necessidades. Por exemplo, as vezes uma instituição está sem profissional de psicologia
e encontram ajuda da outra instituição que possui o profissional para fazer o
acompanhamento da vítima. Se a rede desejar realizar um evento sobre a temática da
violência na região não haverá verba para tal e será por meio da colaboração que ele
ocorrerá. Desta forma, algum membro da rede se prontificará a palestrar no evento ou
alguém da rede de relacionamento dos atores, para a divulgação do evento, folder e
cartazes, se utilizará a verba de alguma secretaria. Conforme E6
“É bem difícil, porque não existe recurso novo, não existe recurso
diferente. Parte da lógica que o usuário é desse território, já tem um
recurso financeiro que vem pra esse território e que é uma questão de
saúde, que vai ser diluída no todo. Na lógica do financiamento, não
tem um olhar diferenciado para as questões de violência”.
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6.2.1.4 Resultados
A percepção de E6 é de que atualmente a sociedade está mais engajada pelo fato
da temática ser discutida em vários espaços, aparecer na mídia, haver pessoas
conhecidas dialogando sobre o assunto, existência do disque-denúncia e maior abertura
nas escolas para discussão. Por mais que não haja aprofundamento e articulação, na
região, as instituições também debatem a temática porque faz parte do dia-a-dia dos
profissionais. Não existe um aprofundamento das informações do protocolo, contudo os
profissionais reconhecem o Hospital Regional como porta de entrada e o procedimento
que deve ser realizado no local. O grupo conseguiu alinhavar e avançar neste sentido.
A rede em si não conseguiu atingir a sociedade bem como as mudanças de
comportamento, com o trabalho por meio do protocolo. Em relação a temática são as
ações isoladas que vem ganhando espaço e impactando na realidade da população,
como o exemplo já citado do projeto do GAPA de leitura e redação sobre violência nas
escolas. Outro projeto, citado por E8, é o Pró Paz, uma inciativa do Conselho Tutelar de
incluir a comunidade e escolas na discussão sobre violência e drogas, com cursos e
ações nos bairros. Os Jovens do Comércio Integrado (JCI) foram citados por E9, que
são pessoas vinculadas ao comércio e que estão se capacitando nas reuniões do CREAS
para atuar com ação de prevenção contra a exploração sexual. Neste aspecto, as práticas,
mesmo não sendo realizadas pela rede, são reproduzidas na sociedade e instigam a
comunidade a conhecer e participar. Contudo, E6, E8 e E9 não se apropriaram de
informações estatísticas para a verificação do impacto destas ações.
No que concerne ao atendimento das pessoas em situações de violência sexual
atendidas, foi solicitado pela pesquisadora os dados do SINAN, contudo até o término
da tese eles não foram enviados. Conforme relato de E6, há uma divergência dos dados
sobre o atendimento que são fornecidos pelos diferentes órgãos que divulgam as
estatísticas. Isso porque não existe um sistema único que aglomera estes atendimentos,
havendo uma estatística para a segurança pública e outra para a área da saúde. Esta
questão se evidencia com o relato de E6 que alega que não são todas as vítimas que se
apresentam na delegacia para realizar um boletim de ocorrência que buscam o serviço
de saúde. Quando o caso é de violência aguda (ocorrido antes de 72 horas) a pessoa
recorre ao sistema de saúde, porém no que tange à violência crônica, a subnotificação na
área da saúde é bastante grande. Este fato fica evidenciado inclusive no próprio
protocolo da rede, que menciona o fluxo de atendimento, bem como os procedimentos
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para o atendimento da violência sexual aguda enquanto que a violência sexual crônica
está ausente das prescrições.
Sem um encontro permanente da rede se torna inviável inferir sobre o impacto
do trabalho em rede na sociedade, como os resultados são incorporados e como a
estatística existente retroalimenta a rede para que os profissionais possam repensar as
ações. Da mesma forma não existe uma reflexão sobre a resolubilidade das atividades
que foram planejadas, até porque não ocorre o planejamento. E inexiste também um
processo de avaliação das ações. Dentro desta perspectiva, para E6, quando existir um
processo sistemático de educação permanente o grupo conseguirá melhorar os
resultados e indicadores porque a rede se tornará mais sensível à temática. É percebida a
necessidade de uma ação contínua, em que a rede deve ser discutida frequentemente em
reuniões sistemáticas para que o efeito seja sentido na ponta do fluxo.
Conforme relato de E6, em 2012, houve um momento em que a coordenação da
Vigilância Epidemiológica do município de Chapecó estreitou o diálogo, nas reuniões,
com a Segurança Pública, que acarretou num aumento das notificações. Isto se deu
devido a um aumento dos encaminhamentos aos hospitais dos casos que surgiam na
Delegacia, principalmente de violência crônica. Neste sentido, conforme Booher e Innes
(2002) cada um dos atores traz para o diálogo as suas identidades como partes
interessadas ou representantes das agências, no desenrolar da discussão eles podem
começar a desenvolver uma visão compartilhada e com significados acordados. Isto
vem de uma compreensão compartilhada do sistema maior e como partes interessadas
desempenham um papel fundamental na gestão de um problema. Contudo, na Rede dos
Municípios da AMOSC, com a falta das reuniões e consequentemente do diálogo, essa
informação acabou se perdendo, acarretando uma disparidade muito grande entre os
dados da saúde e da segurança pública.
É possível tecer alguns comentários em relação a proposta de Provan e Milward
(2001) de avaliar a eficácia de rede por meio da análise da comunidade que recebe o
serviço, da própria rede e das instituições participantes. A Rede dos Municípios da
AMOSC agrega valor no serviço prestado às pessoas que sofrem violência, pois apesar
do atendimento poder ser oferecido pelas instituições de forma autônoma, a articulação
em rede torna esse atendimento mais adequado, fazendo com que as vítimas não
precisem procurar cada instituição de forma separada, diminuindo assim a possibilidade
de revitimização. Com o trabalho em rede, os profissionais agregaram conhecimento
tornando-se mais capacitados para um melhor desempenho na área em que atuam. Em
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relação a eficácia da rede em si, pode-se dizer que ela agrega todos os atendimentos à
vítima, contudo não se tem o retorno da qualidade deste atendimento.
Quando questionados sobre os resultados das instituições com a participação da
rede, E7 afirma que o trabalho em rede proporciona uma maior resolutividade dos
casos, sem que a vítima fique “pipocando de um lugar para o outro”. O maior ganho é
o atendimento, apesar das sequelas que existirão devido à violência, haverá um
tratamento adequado. E8 apontou uma melhora nos resultados institucionais devido a
melhor articulação das instituições da área da Assistência Social. Ela menciona a união
de forças dos profissionais, o maior contato e as responsabilidades são divididos.
Segundo relato de E8 “teve uma situação na semana passada que a gente precisou ver
alta complexidade, básica, casa de passagem, abrigo, então todas as situações, a gente
tem essa articulação bem tranquilo”.
A entrevistada E9 levanta aspectos positivos como a não sobreposição das ações.
Com as reuniões e elaboração do protocolo, quando o atendimento é efetuado, a
instituição sabe o procedimento realizado pela saúde, a condução ao conselho tutelar e
se foi encaminhado à delegacia. Neste sentido, o tempo acaba sendo otimizado, pois
anteriormente ao protocolo, a instituição é que realizava os procedimentos, os contatos
individuais com cada serviço. Segundo E9
“Deu um retorno muito positivo e a gente consegue visualizar e ter um
olhar do todo. A gente não pode dividir tudo, a gente sabe que tem
que estar organizado dessa forma, mas a gente tem que ter um
entendimento do todo pra conseguir entender a dinâmica familiar e
resolver a questão”.

A entrevistada considera o trabalho em rede um avanço e aponta que se não
houvesse o trabalho em rede, talvez até chegasse na instituição um documento com
orientações do atendimento da pessoa que sofre violência, porém seria algo muito
distante. Com a criação da rede, o órgão participou do processo de elaboração do fluxo
de atendimento e do seu entendimento. “Esse trabalho em rede qualifica o nosso
trabalho internamente, nos faz ter entendimento da rede, dos limites de cada serviço, do
que é cada serviço, isso qualificou totalmente o trabalho e isso dá retorno no nosso
atendimento ao usuário”.
Na percepção de E6, no que diz respeito as instituições participantes, como no
momento a rede não está mantendo a relação estreita por meio das reuniões, não há o
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fortalecimento da instituição como parte da rede e nem a aquisição e captação de
recursos.

6.2.2 Perspectiva de análise de rede

6.2.2.1 Trajetória

A pesquisadora teve dificuldade em traçar uma trajetória mais pormenorizada da
Rede de Atenção a Pessoas em Situação de Violência Sexual dos Municípios da Região
da AMOSC, no capítulo anterior de descrição da rede, devido a inexistência de
documentação, como ATAS, que registrassem a evolução. Contudo, ficou claro, por
meio das entrevistas, um movimento persistente para que a rede pudesse se estabelecer
tendo o reconhecimento dentro da temática da violência. Nestes anos de existência
houve diferentes momentos e fatores que fizeram com que a rede se mobilizasse e
outros em que ela se tornou menos articulada frente a demanda do agravo.
O início da mobilização para a constituição da rede se deu em 2005, não fica
claro se houve influencia das normativas publicadas pelo Ministério da Saúde, em 1999,
incentivando a criação de redes que pudessem atender violência sexual. Entretanto,
percebe-se que um grupo inicia as discussões e acaba ganhando força por meio de uma
pessoa que toma à frente, vinculada a Saúde da Mulher. O papel exercido por esta
pessoa foi primordial para que as pactuações com os serviços fossem realizadas e que as
diversas instituições se envolvessem no atendimento. Neste sentido, percebe-se o
esforço de negociação e acordos que estão envolvidos na criação deste tipo de
configuração de trabalho.
O start das pactuações se deu formalmente, por meio das chefias, com o envio
de ofícios para as instituições com a apresentação da articulação em rede, após o
primeiro contato ocorreu naturalmente uma maior aproximação desses serviços. É
pertinente ressaltar que este tipo de articulação não acontece rapidamente, envolve
tempo de maturação da ideia por parte das instituições e também negociações que
acontecem dentro da própria instituição, com os setores e chefia. Em algumas vezes, as
instituições precisam ampliar os serviços prestados ou até mesmo modificar a rotina dos
profissionais para se adequar e conseguir aderir ao atendimento. Também em alguns
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momentos é necessária uma adequação física do espaço, que comporte esta nova
configuração.
O protocolo foi assinado em 2007 e reeditado em 2012 com algumas
modificações e atualizações. A comissão responsável a partir deste momento assumiria
o compromisso de sensibilizar os profissionais que prestarão serviços na rede; promover
capacitações; monitorar, avaliar e viabilizar o atendimento em rede. Todavia, nenhum
órgão se responsabilizou pela coordenação da rede. Por um lado, a Secretaria de
Desenvolvimento Regional, representada por E6, entendia que a mobilização deveria
emergir dos serviços que estão diretamente envolvidos com o atendimento, como:
hospitais, IGP, Delegacia, Conselho Tutelar, UBS e CREAS, enquanto com os serviços
entendiam que E6 representava a coordenação na rede. E6 relata que “sempre nas
reuniões que eu participo, tenho me colocado na lógica de que eu, enquanto Gerência
Regional de Saúde, posso servir de apoio para os serviços, porque eu não desenvolvo
nenhuma ação”.
Cabe destacar que, o papel da coordenação na rede é fundamental na articulação
dos atores, sem que haja algum tipo de autoridade sobre as instituições. Conforme E6
“Eu recebo o problema aqui, sim, mas quando a coisa já está..... que
é para eu dar uma orientação e eu não consigo ter esse poder de, vem
cá assistência social, vamos discutir a continuidade, porque não foi
feito? Isso não é poder meu, eu não sou Gestão Municipal que posso
cobrar alguma coisa de funcionamento, eu sou apoio enquanto
Regional”.

Contudo, existindo uma coordenação reconhecida no âmbito de rede, cabe a ela
chamar a instituição e discutir, em grupo, uma melhor forma de se resolver o problema
encontrado. A literatura confirma que havendo pouca coordenação e colaboração das
organizações envolvidas, a rede deixa de funcionar de uma maneira significativa como
uma rede (PROVAN e LEMAIRE, 2012). Esta falta de clareza de como a coordenação
da rede se daria, principalmente por se tratar de uma rede regionalizada, com o
envolvimento de profissionais de vinte e uma cidades vizinhas, acabou conduzindo o
grupo a uma desmobilização perante o tema. As reuniões passaram a inexistir e os
atores perderam um momento descrito como imprescindível para discussões sobre os
serviços. Em 2015, por uma chamada do Ministério Público para atualização das
informações do protocolo, a Comissão voltou a se reunir com algumas discussões em
pauta, contudo logo os encaminhamentos não evoluíram e os encontros não ocorreram
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mais. Novamente, em 2016 a comissão foi chamada pelo Conselho dos Direitos das
Mulheres do Município de Chapecó, contudo, não houve segmento das discussões.
Diante destas considerações, percebe-se que houve um distanciamento do grupo
enquanto Rede de Atenção que atende pessoas em situação de violência sexual, apesar
do atendimento continuar seguindo o fluxo estabelecido no protocolo. Em conversa com
uma das entrevistas, ficou claro que não havia interesse político para a continuidade da
rede, que outras prioridades estavam em pauta pela gestão. Ao que tudo indica, grande
parte deste “pouco interesse” se dá pelo inexpressivo resultado advindo dos dados dos
atendimentos. Como existe um alto índice de subnotificação os dados acabam se
tornando pouco sensíveis frente a outros problemas públicos que conseguem ter
estatísticas mais aparentes.
Uma das formas de compensar esta fragilidade da Rede de Atenção foi o
fortalecimento das redes dentro das áreas, como a Assistência Social. Por exemplo, o
CREAS, CRAS e Conselho Tutelar foram órgão que acabaram se fortalecendo com
diálogos frequentes e reuniões, não só sobre a temática da violência sexual, mas em
relação aos casos que chegam nestes órgãos. E conforme relato de E7, E8 e E9 foi
estreitado o vínculo com a área da saúde, de onde os casos eram oriundos. As
entrevistas revelaram, neste caso, que foram surgindo pequenas redes, dentro da Rede
de Atenção de modo a suprir a necessidade de encarar esta temática tão complexa e que
também foi se expandindo para outras temáticas. Um exemplo do que foi descrito pode
ser evidenciado com o relato de E9
“Para tratar dos casos de idosos, a gente tem uma reunião mensal em
que a gente chama a saúde, aquelas unidades que acompanham as
famílias e serviços que acompanham essa demanda de idoso..... A
gente discute dessa forma. Então quando a gente fala em rede, a gente
não fala só da rede de atendimento focada. É toda rede de
atendimento dessa demanda. A gente faz periodicamente reuniões”.

A trajetória da Rede de Atenção, com alguns momentos de interação em
reuniões e outros de falta de encontros, mostrou que redes informais foram surgindo ao
longo do tempo. Estas redes informais se tornaram essenciais para a resolução de
problemas urgentes. O contato destes profissionais por meio das reuniões da comissão
possibilitou uma ampliação das relações que passaram a acontecer informalmente.
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Neste sentido, quando há uma necessidade o profissional recorre a esta referência do
outro serviço que acaba auxiliando na condução do atendimento.
Frente as dificuldades apontadas, E6 afirma que o que garante a continuidade da
rede é a persistência de alguns. Não pela valorização e persistência dos gestores, mas de
algumas pessoas que reconhecem que o atendimento às pessoas em situação de
violência precisa ser organizado, profissionais que se envolvem e buscam subsídios para
que os serviços se organizem um pouco melhor. Pois apesar de existir uma norma que
trata do atendimento as vítimas de violência em rede, ela não é uma política do Estado.

6.2.2.2 Interação

Na Rede de Atenção a Pessoas em Situação de Violência Sexual dos Municípios
da Região da AMOSC a interação se dá por meio das reuniões da comissão, que não
estavam ocorrendo no momento da pesquisa e pelo contato entre os profissionais da
rede, que quando necessitam, recorrem uns aos outros para auxílios e sanar dúvidas.
Como já mencionado, a captação das instituições para a rede estão em consonância com
o serviço prestado à vítima, neste caso algumas instituições como hospitais, unidades
básicas de saúde, conselho tutelar, delegacia, IGP, CREAS, CREMV e as escolas são
peças fundamentais para o funcionamento da rede, enquanto as demais prestam o
suporte a este atendimento. Neste caso, são os representantes das instituições atreladas a
rede que participam da comissão. Estes profissionais são indicados pela instituição e
pode se dar baseado em diversos fatores como: interesse do profissional, a
disponibilidade do profissional ou por ordem superior que deve ser acatada.
De acordo com E6 o grupo tenta ter representatividade dos municípios
pequenos, alguns com menos de 2 mil habitantes para que a discussão não sejam
somente em torno do município de Chapecó. A entrevistada complementa

“Hoje, quem mais tem participado é o pessoal de Guatambu, aqui na
nossa região, que tem um pessoal bem participativo, Pinhalzinho,
Águas Frias, às vezes São Carlos, aí o Município de Chapecó. Tem
algumas representações. De um modo geral, é onde tem maiores
casos, e aí eles se sensibilizam um pouco mais. Tem municípios com
questão de vulnerabilidades maior, que o assunto tá mais em voga”.
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Conforme E6 não são utilizadas estratégias para que estas interações se
mantenham, não há nada sistematizado porque não existe uma lei ou decreto que
institua a comissão, apenas o vínculo estabelecido pelo protocolo. A entrevistada sugere
que a comissão poderia trabalhar na lógica de um regimento regional, de uma
deliberação estadual e acredita que, desta forma, os profissionais se comprometeriam
mais com a rede.
Como afirma E6 “a gente tem representantes de todos esses espaços aqui, que
deveriam ser as pessoas que deveriam estar multiplicando para os seus pares lá fora”.
Estas informações precisam voltar para a instituição de origem dos representantes,
devem ser debatidas entre os pares e depois retornadas às reuniões para que as
discussões sejam retroalimentadas. Por este motivo, a pessoa que participa dos
encontros com o grupo acaba se envolvendo com a rede, porém esse sentimento não se
propaga entre os demais envolvidos na rede, como constata E6 “às vezes a voz dela não
tem eco lá na equipe da onde ela tá participando. A gente não consegue que isso seja
reproduzido e que seja dada continuidade”.
Os valores criados por meio da interação dizem respeito aos cuidados com as
pessoas que são atendidas, principalmente a questão da revitimização. Há uma grande
preocupação dos profissionais de que a vítima não relate diversas vezes a violência
sofrida, principalmente desnecessariamente. Entretanto, segundo E6 há uma grande
dificuldade historicamente com algumas instituições que o grupo não consegue sentar
para discutir e que revitimizam continuamente a vítima e o profissional que está no
atendimento. Na visão de E6 a rede precisaria ter mais poder para executar ações
pontuais na resolução destes problemas.
A comunicação flui por meio das conversas nas reuniões, existe um grupo de email, contudo, segundo E6 aponta que há uma limitação muito grande na comunicação
por serem sempre as mesmas pessoas que participam de tudo, ocorrendo uma
sobrecarga dos profissionais que acabam tendo tempo limitado para as discussões.
Outra questão é a alta rotatividade de profissionais, já comentada anteriormente, isso faz
com que o grupo acabe se dissolvendo, bem como as informações a respeito do
atendimento e protocolo.
A comunicação dentro da rede flui no sentido dos representantes levarem às
reuniões as discussões realizadas na instituição e também após as reuniões, do
profissional retornar com as informações da rede para a seu órgão. De acordo com E7 as
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informações são repassadas ao diretor da instituição para que seja repassado aos demais
profissionais.
“Essa situação eu conversei com o diretor técnico, expliquei toda a
situação de como é que funciona o protocolo para ele repassar para
os médicos que atendem no pronto-socorro, então a gente sempre
busca investigar a situação e aí passar para o responsável. O pessoal
da enfermagem também, acontece a situação, eles trazem para mim,
aí entramos, como é que a gente vai fazer? A gente discute, tenta
entrar num consenso, e eu, por meio da reunião ou do e-mail, e assim
por diante, a gente leva para os demais, orienta para os demais”.

Ainda conforme E7 existem contradições de posicionamentos no que diz
respeito aos serviços prestados às pessoas que sofrem violência, principalmente de
interpretação do protocolo. A entrevistada citou um caso em que uma criança de 13
anos foi acompanhada da mãe ao hospital, a mãe relatou abuso sexual e a menina
alegava ter sido consensual. Após o pedido de exames pela médica, a menina foi
liberada, sem notificação. Neste sentido, foi interpretação da médica não considerar
como caso de violência sexual devido ao consentimento, “mas pelo fato de ela ser
menor de idade, segundo o protocolo, teríamos que ter notificado o caso.”E7
Na instituição de E8 existem reuniões semanais e nesses encontros são
repassadas as informações da rede. As dúvidas existentes na instituição são levadas para
a reunião da comissão e quando as informações retornam e os demais profissionais
acham que não estão condizentes com o fluxo interno, que poderia ser adaptado de outra
forma, esta informação é levada na reunião da rede. Na elaboração do fluxo interno do
órgão existem algumas divergências de opiniões, como em relação as instituições em
que o caso de violência deve ser encaminhado, contudo são situações discutidas pelo
grupo até encontrarem um melhor encaminhamento para a vítima.
A entrevistada E9 relata que existem reuniões constantes na instituição em que
são levadas as questões abordadas e as informações discutidas nas reuniões da rede, e
que participam todos os profissionais. E9 relata que atualmente existem poucas
contradições no grupo porque ao longo do tempo eles foram construindo uma
identidade coletiva moldada pelo aprimoramento do atendimento. Há um tempo atrás
havia alguns profissionais que não se adaptavam em trabalhar com violência por não
conseguir separar o trabalho das questões pessoais, que não ocorre mais atualmente.
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“Mas hoje, há um bom tempo, a gente tem uma equipe formada, a
maioria dos profissionais, estão há bastante tempo, mais de 5 anos. A
gente até vai pensando parecido. A gente às vezes reflete, será que a
gente tá certo ou errado? Quando a gente tem isso, nas reuniões de
rede, a gente tem impasses. Internamente a gente não tem muitos
impasses. Mas na forma de atendimento a gente foi construindo no
conjunto com a equipe”.

As discussões da rede, segundo E6, são sempre no foco dos maiores problemas e
maiores dificuldades, como o acesso ao exame de corpo de delito. É onde se encontra o
maior problema com a revitimização e a forma como o profissional conduz o exame
seja na violência aguda ou na violência crônica. Esta discussão não consegue ser
ampliada pela falta de uma rotina de discussão. Na percepção de E6 “O que eu percebo
é que a gente não tem gerência sobre esse serviço em específico. E aí a gente não
consegue evoluir. Aqui na região, dependendo do legista que está de plantão, a gente
tem maiores ou menores reclamações. É bem difícil de trabalhar”. Outra questão
abordada por E6 é a dificuldade de discussão com os hospitais sobre o aborto legal. O
aborto está amparado por lei, portanto é um direito da vítima realizá-lo, sem
questionamento dos profissionais. Contudo, o diálogo sobre o aborto legal é dificultado
por questões éticas e por objeção de consciência.
Neste sentido, alguns conflitos acabam sendo negociados mais facilmente por
garantir um melhor atendimento a vitima, como é o caso do deslocamento dos serviços
da delegacia, IGP e Conselho Tutelar ao hospital para atendimento das vítimas. Em
outros casos, como a questão da revitimização, as conversas acabam ficando em aberto
por não haver um espaço de discussão.
A interação é permeada por laços fortes e fracos entre as instituições da rede
representados na comissão. Na concepção de Provan e outros (2005) o conhecimento
dos laços mantidos pelos participantes da rede podem ser extremamente útil para o
identificar como a parceria dentro da rede cresce e se desenvolve. Neste sentido
também, a rede poderá identificar quais instituições devem ter os laços estreitados
devido a direta relação entre os serviços. Na visão de E6 a área da saúde e assistência
social são vinculadas por laços fortes, pois conseguem ter um melhor diálogo e operam
mais próximas da lógica de rede. No que tange aos laços mais fracos E6 aponta a
delegacia e o IGP. Na Delegacia Regional e na Delegacia de Proteção a Mulher, a
Criança e ao Adolescente e ao Idoso (DPCAMI) ainda existe uma aproximação, por
outro lado com o IGP há uma distância maior e muita dificuldade de diálogo.
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A entrevistada E7 identifica laços fortes existentes entre o Hospital Infantil e
Conselho Tutelar pela proximidade dos serviços, pois qualquer questão que fuja da
rotina, o conselho tutelar deve ser acionado. Neste sentido, praticamente quase todos os
dias o Hospital faz contato com o conselho tutelar. Apesar do contato direto entre
hospital e IGP, E6 identifica como uma relação “bem complicada”. Há problemas com a
demora de alguns profissionais do IGP em chegar ao hospital e a vítima ficar por várias
horas esperando e alguns ainda serem grosseiros, mas não é possível generalizar para a
instituição como um todo, pois são profissionais pontuais. A entrevistada cita o caso de
um profissional do IGP “ele entrou aqui, fez o exame, e aí constatou que não era abuso
sexual, daí xingou a equipe inteira no meio do corredor, fez o maior escândalo, não
escreveu nada, saiu porta afora”.
Ainda em relação aos laços da rede, E8 e E9 citaram como laços fortes
instituições da própria área, assistência social, CREAS e CRAS, pelo contato frequente
existente e trocas constantes de informações. E8 não identifica nenhum laço fraco e E9
aponta a área da educação como laço fraco. Contudo E9 aponta uma falta de
entendimento sobre a temática da violência de alguns professores, por falta de
disciplinas dos currículos em abordar o assunto. A entrevistada alega que alguns
professores encaminham o aluno já com a resolução que deve ser dada, na opinião
deles. “Eu já recebi assim: a situação é tal, já tem que acolher essa criança”. E E9
alerta sobre a complexidade dos casos e necessidade de avaliação por profissional
qualificado. Neste sentido, se pensa em realizar momentos de discussão, como as
discussões nas reuniões, contudo esta informação precisa se propagar para as
instituições, alerta E9.
Para Provan e outros (2005) uma mistura de ambos, laços fortes e fracos, é
desejável, por razões de eficiência, mas também para que se alcancem os membros da
rede mais distantes e obter informações e ideias adicionais. Pois, seguindo a linha de
Granoveter (1983) “a força dos laços fracos”, os laços fracos servem como novas fontes
de informação para a rede. Um detalhe importante que os autores mencionam é que os
laços fracos devem ser com instituições que não são essenciais na atividade fim da rede,
que não é o caso do IGP na Rede de Atenção. O IGP presta um serviço essencial
inserido no fluxo de atendimento, portanto esta fraqueza no laço pode comprometer,
com o tempo, o fluxo de atendimento da rede.
Ao longo do tempo ocorrem quebras nos laços e que acaba prejudicando a
interação entre os atores. E6 cita como exemplo um delegado regional que no passado
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da rede mediava os processos com o IGP e quando ele foi transferido para outra região
“cai por terra” o acordado com o coordenador do IGP. Com isso há a necessidade de E6
intervir, “mas aí sou eu que converso com o profissional, não sou o serviço
conversando, sou eu pessoalmente”. Outro exemplo, que ilustra a quebra de laços, é a
constante troca dos profissionais do Conselho Tutelar, o que acarreta um constante
diálogo a respeito do protocolo. Neste sentido E6 coloca

“Por isso que assim, se a gente tivesse uma comissão que fosse
efetiva e que não fosse só a pessoa e sim o serviço se representando
por, quem sabe a gente conseguiria dar essa continuidade. Porque aí
não seria a Maria do Conselho Tutelar, seria o Conselho Tutelar,
incorporando isso como uma atividade sua. Mas a gente ainda não
tem esse entendimento não. Na rede, eu percebo isso como uma
falha”.

Abordando a interação de uma forma mais ampla, considerando os diversos
atores de diferentes esferas, E7 considera um momento ímpar a vivência de rede. É
fundamental a organização do atendimento, os profissionais terem a oportunidade de
conhecer a porta de entrada, onde inicia o tratamento, dar sequência a este tratamento e
a participação de todos e E7 ressalta “todos falarem a mesma linguagem”. Para E8 esta
interação é fundamental e proporciona um acesso maior entre os órgãos caso haja
necessidade de algum encaminhamento específico “facilita o trabalho e o desenrolar
dos procedimentos”.
Na percepção de E9 a interação das diferentes esferas é importante e que não há
como fazer política pública sem dialogar com os diversos setores. Não há como
trabalhar de forma desarticulada, cada instituição em sua área, pois o trabalho de um
perpassa pelo de outra instituição. A entrevistada vislumbra muitas dificuldades e
desafios no trabalho em rede, pois as informações precisam ser repassadas de forma
mais clara e com cautela. Entretanto, é uma forma de articulação que agrega e qualifica
o trabalho dos profissionais, fazendo com que o atendimento se concretize na prática.

6.2.2.3 Aprendizagem

De acordo com E6 o aprendizado dentro da rede sempre ocorre, os profissionais
aprendem frequentemente com a vivência que é trazida pelos atores e tentam pensar
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cada um dentro da sua realidade. Na opinião da entrevistada, este é o momento mais
rico das conversas, por mais que muitas vezes não se consiga chegar num consenso no
final da reunião. O momento de diálogo, da experiência de expor as situações
vivenciadas no atendimento e de que forma o profissional conseguiu superar a situação
também é um momento de educação permanente. Algumas vezes a forma como foi
conduzida a resolução do problema é questionável, mas é um processo de aprendizagem
tanto positivo quanto negativo.
A aprendizagem individual acontece por meio de capacitações dentro das áreas
de atuação. De acordo com E7 não houve capacitação, até o momento da pesquisa, neste
sentido a informação é repassada por meio das discussões de orientações nas reuniões
do grupo. E8 coloca que foi realizada, há um tempo, uma capacitação pela AMOSC
sobre o atendimento dos casos de violência sexual. Já E9 pontua que os profissionais
possuem total abertura para buscar e participar de capacitação e há a possibilidade de
ser custeada pela Secretaria. Mas capacitação específica de violência sexual faz um
tempo que não é ministrada, inclusive aos profissionais recém-ingressantes, que tiveram
que obter informações por meio dos colegas.
A grande dificuldade, na visão de E6 é a falta de educação permanente, que
permite a rede dialogar melhor. Não existe recurso financeiro para trazer alguém de fora
para uma discussão, ao mesmo tempo em que inexiste recurso para alguns
representantes do protocolo da região realizarem cursos em outras localidades. Segundo
fala de E6 “lá no município pequeninho, o profissional conseguiu sensibilizar o gestor e
ele consegue participar com financiamento próprio, mas não existe algo que garanta
que a gente consiga participar sistematicamente de qualificação, de espaço de
discussão, de fóruns, isso não tem nada instituído”.
A aprendizagem da rede como um todo acontece por meio das reuniões da
comissão. Contudo E6 pondera que se tenta aprender como rede, mas como nem todos
os espaços escreveram o seu fluxo, aliado ao fato da ausência de reuniões, não se tem
como garantir o aprendizado em grupo. Era o objetivo da última revisão que cada
espaço descrevesse o seu fluxo e a partir daí, todos discutiriam a fim de construir um
fluxo macro do protocolo efetivamente. E a partir das arestas aparadas pelas diversas
áreas envolvidas, a educação, a assistência social, a saúde, o conselho tutelar e a
segurança pública. Porém, não houve continuidade.
Ao longo da existência da rede, E6 afirma que em 2007 houve um momento de
maior aprendizagem na rede, a comissão conseguiu envolver várias instituições nas
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reuniões e realizar algumas oficinas de formação e seminários. Nesta época havia
bastante incentivo por parte do Estado e as atividades fluíam melhor. Contudo, mais
recentemente, com a troca de governo, houve maior dificuldade de participação e
articulação dos atores.
Os tipos de aprendizados mais absorvidos entre os atores da rede é
majoritariamente a questão prática. Porque o conhecimento científico ele está posto para
acesso dos profissionais, como as portarias da Vigilância Epidemiológica e as
normativas do Ministério da Saúde. Mas por meio das reuniões, inexistentes no
momento, é que há a discussão dos casos e da condução, pelos profissionais, do
atendimento. Neste caso, a falta de encontros do grupo se torna um grande obstáculo
para o processo de aprendizagem do grupo. A literatura confirma que sem a existência
de laços ou com laços mal sucedidos, tanto a rede quanto os membros das organizações
individuais podem não ser bem sucedida. Em outras palavras, a organização aprende
com essas organizações ao redor deles, e à medida que evoluem há maior probabilidade
que essa evolução leve a eficácia da rede. Sem aprendizagem e evolução, a rede pode
falhar nesse processo (PROVAN e FISH, 2007).
Quando acontecem os momentos de discussão, os vários tipos de conhecimentos
são utilizados, as informações sobre os casos, há um compartilhamento de artigos,
normas e decretos sobre os procedimentos, a resolução dos atendimentos e também o
atendimento humanizado. Neste sentido, além da parte técnica do atendimento, há uma
forte preocupação do grupo em acolher a vítima e tratá-la de maneira humanizada para
que não haja a revitimização. Estes são alguns assuntos tratados nas reuniões e que são
incorporados ao protocolo. Contudo, não se tem a devolutiva de como eles são
utilizados dentro das organizações que compõe a rede. Segundo E6 não há como afirmar
se os profissionais realmente conseguem incutir no processo de trabalho alguma
experiência bem-sucedida, discutida nas reuniões ou nas informações que são
fornecidas.
Tendo por base o conceito de espiral do conhecimento de Nonaka e Takeuchi
(1997) pode-se dizer que o processo de conversão do conhecimento acaba se tornando
inviável pela falta de encontros da comissão, onde ocorre a maior parte da absorção,
compartilhamento e transformação do conhecimento. Contudo, é possível dizer que
ainda ocorre a socialização das experiências devido aos contatos informais realizados
pelos profissionais, neste contato eles conseguem sanar dúvidas e compartilhar as
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experiências vividas no atendimento que acabam sendo incorporadas na prática por
outras instituições.

6.3 Rede de Atenção e Proteção às Pessoas em Situação de Violência Sexual de
Blumenau

6.3.1 Perspectiva de estrutura de governança

6.3.1.1 Governança

A Rede de Atenção e Proteção às Pessoas em Situação de Violência Sexual de
Blumenau é composta por instituições da área da saúde, educação, assistência social e
segurança pública, nas esferas municipais e estaduais que atuam diretamente no
atendimento dos casos. A coordenação da rede é realizada pela área da saúde do
município, pelo Serviço de Atenção Integral a Pessoas em Situação de Violência
Sexual. O SAVS centraliza as informações dos agravos ocorridos e após a o
atendimento realizado no hospital de referência, a vítima é encaminhada ao setor para a
continuidade do tratamento. Tendo por base os conceitos estudados, é possível afirmar
que existe uma organização líder responsável pela coordenação, embora as organizações
dentro da rede interajam entre si, as atividades e a tomada de decisão são coordenadas
por meio de uma única organização (PROVAN e FISH, 2007).
Considerando o grande número de profissionais envolvidos na rede, seus
representantes instituíram um Comitê, em 2012, os quais se encontram em reuniões
periódicas mensais. O SENAC faz parte da rede, compondo as instituições que servem
como apoio ao serviço, neste sentido, é cedido uma sala do prédio onde eles estão
instalados, com uma estrutura para os encontros, como computador e multimídia. É um
prédio de fácil acesso, num ponto central da cidade e com estacionamento. Todos que
trabalham no prédio tem ciência dos encontros mensais da rede, portanto direcionam
aqueles que ainda não conhecem o espaço, além de existir um monitor na entrada que
informa a sala onde será o encontro.
O Comitê é composto por um representante e suplente da Secretaria Municipal
de Saúde (SEMUD), Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Secretaria Municipal
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de Desenvolvimento Social (SEMUDES), Fundação do Bem-Estar da Família
Blumenauense (Pró-família), Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho
Municipal do Idoso, Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC), 3ª
Delegacia Regional de Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e 10º Batalhão da
Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Cabe ressaltar, conforme mencionado no
capítulo da descrição, que o Comitê ainda não é regulamentado por meio de um decreto,
a sua aprovação ainda tramita na Câmara.
A coordenadora, e na ausência o vice-coordenador, elabora a pauta da reunião a
partir de pendências dos encontros anteriores, sugestões enviadas pelos representantes e
questões pertinentes que devem ser abordadas. As ata‟s são elaboradas por um membro
da Secretaria Municipal de Saúde e repassadas aos demais atores para a verificação e
aprovação. Existem algumas ausências nas reuniões em virtude de eventos inesperados,
contudo há uma preocupação com a presença dos atores. De acordo com E10, quando
ocorrem muitas faltas, “a instituição é cobrada que troque o representante, mas que
mantenha a representação. A representação oscila bastante”.
É comum, segundo E10, que mesmo que uma instituição não esteja se fazendo
representar, seja citada nas reuniões. Se há uma falha grande no atendimento das
vítimas neste local, é papel do comitê sanar o problema, desta forma, é delegado a um
membro do comitê que entre em contato com a instituição informando sobre a discussão
da reunião. Segundo relato de E10 “nesse período ate a próxima reunião alguém
precisa fazer a ponte para dar a devolutiva da reunião, repassar a informação”.
Uma estratégia adotada pelo comitê e que tem trazido resultados positivos é a de
aliar as reuniões com os encontros do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. O
gabinete tem uma Câmara Técnica sobre violência sexual que reúne a Secretaria
Municipal de Educação, Desenvolvimento Social e todos os órgãos de Segurança
Pública que atuam no município. Neste sentido, os dois grupos foram reunidos no
mesmo espaço o que resultou numa maior adesão as reuniões, principalmente dos
órgãos da Segurança Pública que pouco participavam dos encontros.
O comitê atua por meio de grupos de trabalho, conforme a demanda, o grupo é
formado quando necessário e são solicitados voluntários para participar. Um exemplo,
presenciado pela pesquisadora, foi a composição de um grupo de trabalho para as
campanhas e capacitações. O grupo foi formado em reunião, foram mantidos os mesmos
membros que já atuavam neste grupo no ano anterior, incluindo-se mais dois
257

representantes. E já saíram da reunião com um encontro marcado para a discussão de
um projeto de capacitação continuada a ser apresentado nas Universidades da região.
Foi também formado um grupo de trabalho no período de reformulação do protocolo
para revisar, atualizar, em consonância com as discussões registradas nas ata‟s e em
seguida mostrar ao comitê para aprovação ou não e para adequação. Alguns grupos são
formados de maneira compulsória, por exemplo, quando há um problema com o
conselho tutelar, necessariamente um dos representantes deve estar no grupo de
trabalho.
As tomadas de decisões ocorrem por meio de consenso, algumas questões são
extensamente discutidas até que se tenha uma posição a respeito, outras questões,
quando não se chega a um consenso é suspenso o assunto e retomado na reunião
seguinte após uma reflexão do grupo e discussão com cada instituição. É possível
ilustrar com uma situação vivenciada pela pesquisadora numa das reuniões, em que se
discutia sobre a coleta e guarda de vestígios. Algumas instituições da Rede de Atenção
de Blumenau estão credenciadas para efetuar a coleta e guarda dos vestígios, contudo
deve ser montado um ambiente para o armazenamento. Foi apontada, pelo representante
da delegacia, a possibilidade de se extrair o DNA do material para formar um banco
nacional. Neste contexto, alguns representantes se propuseram a pesquisar um pouco
mais sobre o assunto. Em outras oportunidades quando não se chega a um consenso a
decisão é tomada de maneira a prevalecer a qualidade do atendimento às vítimas de
violência sexual.
De acordo com E10, as rotinas da rede são fruto de entendimento comum dos
atores, mas não reflexos de posturas pessoais. As rotinas acabam se formando a partir da
prática das instituições vinculadas a rede. E10 relata “O fundamento é da instituição.
Até porque, quem vem é respaldado pela instituição. E a maioria tem cargo de gestão
na sua instituição. Então, não é uma pessoa que não tem poder de decisão”.

6.3.1.2 Colaboração
A colaboração, conforme Provan e Lemaire (2012), ocorre quando um grupo de
interessados na resolução de um problema se envolvem em um processo interativo,
usando regras, normas e estruturas compartilhadas e agem ou decidem sobre questões
relacionadas a esse domínio. A colaboração, na percepção de E10, está bastante
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presente na rede e principalmente nas ações do comitê. Esta colaboração acontece para
ocorrer as pactuações formalizadas no protocolo, as instituições ocupam um espaço no
atendimento, porém ocorrem brechas e lacunas entre os serviços, neste sentido cada
instituição precisa “ir um pouco além” no seu trabalho para que ocorra uma sinapse no
serviço de atendimento às vítimas de violência sexual.
A colaboração está presente no momento das capacitações, em que os atores se
disponibilizam a participar, nas campanhas que ocorrem anualmente e que faz-se
necessária a divulgação da rede. Contudo a colaboração não é realizada igualmente por
todas as instituições, em determinados algumas conseguem colaborar um pouco mais,
por exemplo, servindo de palestrante em algum evento ou até mesmo representando a
rede. Neste sentido, Provan e Lemaire (2012) afirmam que para que a colaboração
exista não é necessário que todos os atores as façam por igual. Em determinados
momento algumas instituições poderão contribuir um pouco mais do que outras. Em
uma das reuniões que a pesquisadora participou houve uma discussão a respeito das
limitações de algumas instituições, momento em que um dos representantes colocou que
uma das funções da rede também é proporcionar o suporte entre as instituições,
“As vezes uma das instituições possui uma limitação, como falta
de recurso material, de qualificação, por exemplo, e como que o
grupo, a rede, pode ajudar alguma instituição em específico.
Como a rede pode ajudar na questão do treinamento, elaborar
alguma coisa para atender”.

Como o recurso financeiro é realizado para as instituições diretamente, a rede
não possui um recurso próprio para operar, quando a rede necessita de verba para a
realização de campanhas, folder, flyer e outros tipos de materiais, são as instituições que
cedem o valor. Neste contexto, a secretaria que possui condições financeiras assume a
execução do serviço a ser realizado.
A pesquisadora questionou E10 se a colaboração se da de forma pessoal ou pela
relação existente na rede, e a entrevistada relatou que já foi algo pessoal, mas que
atualmente não é mais. “Foi muito pessoal no sentido de ligar para a fulana. Que é a
referência. Os outros, não me ajudariam. Temos algumas referências ainda, mas quem
atender saberá agir”. A entrevistada acredita que devido a sensibilização existente
dentro da rede, a maioria das informações são multiplicadas nas instituições e os demais
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profissionais dos órgãos estão cientes do fluxo de atendimento das vítimas de violência
sexual. Alguns repasses ocorrem de maneira mais objetiva, informando os demais
membros, outros já fazem a multiplicação da informação por meio de sensibilização e
capacitação, com uma explicação maior. E10 cita o caso da Secretaria Municipal de
Educação, quando é uma rotina que vai impactar e repercutir, são chamados os
coordenadores pedagógicos para uma explicação da modificação.
Na visão de E10 os atores partilham responsabilidades e recompensas dentro do
comitê, pois as ações são pactuadas. E se algo não funciona, acaba repercutindo. Um
exemplo é se alguém não realizou um atendimento ou o fez sem estar em concordância
com o protocolo, este profissional será chamado e questionado e caso seja algo grave
sofrerá a sanção.

6.3.1.3 Interdependência
Alguns atores se reconhecem como parte de um todo, dentro da rede, outros não
possuem esta percepção devido a falta de interação existente. E10 citou como exemplo a
polícia civil que participa das reuniões da rede representando a DPCAMI. Por um lado,
o representante da polícia civil tem dificuldade porque não trabalha na DPCAMI e não
possui relação direta com o atendimento e por outro, a DPCAMI acaba não interagindo
como elo da rede, se tornando isolado das demais instituições que estão em direta
interação.
Segundo E10 os atores tem o entendimento da relevância do papel de cada um
dos serviços e como fluxo, a importância do conjunto final, que passa a ser bem maior
do que simplesmente a soma dos serviços. Conforme Blanco e outros (2011) nenhum
ator tem um monopólio de recursos, os atores entram em relacionamentos mutuamente
benéficos a fim de alcançar os objetivos. Nesta perspectiva, os representantes
reconhecem a importância das especificidades das instituições, bem como a
contribuição que a rede poderá obter de cada uma. Enquanto que uma organização
poderá auxiliar nas campanhas de prevenção, outra atuará como capacitadora dos atores.
Como a rede é formada por diversas áreas existem diferentes visões e
concepções de mundo, neste sentido as discussões permeiam por várias facetas e
ocorrem inúmeros pontos de vistas que são expostos. E 10 cita como exemplo os
diferentes modos que as instituições se referem a pessoa atendida. “Algumas se dirigem
à vítima. Outra, às pessoas. Outro, como objeto de investigação. Só ali, te dão N
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vertentes e ação também, não só visão. Mas o modo como eu me relaciono”. A
entrevistada E10 considera válido estas diversidades de pensamentos pelas várias
possibilidades que se abrem para a resolução dos problemas. E com o passar do tempo,
observa-se que, os atores se transformam e as instituições se adaptam ao formato da
rede. Pois acima de tudo, alega E10, deve prevalecer o respeito pela legislação, pelo
protocolo e pelo melhor fluxo. E principalmente, preponderar o que é pactuado na
reunião. Como exemplo E10 infere
“A sua posição foi vencida, pactuado que é tal coisa. Então, é. Se não
tivesse argumento suficiente para vencer os outros, pode até voltar a
rediscutir, com novos argumentos. Também foi assim na construção
do protocolo. Demorou tanto, até por isso. Por exemplo, tínhamos
uma resistência grande e forte do IGP para fazer atendimento aliado
à área da saúde. E ter deslocamento de perito. Não concebiam isso de
deslocar. Porque argumentavam que não fazia parte do serviço deles.
Não tinham recursos humanos suficientes”.

Utilizando o exemplo dado por E10 sobre o deslocamento do IGP ao hospital, a
pesquisadora questionou sobre as providências que são tomadas caso o médico legista
não realize o deslocamento para o atendimento da vítima, alegando uma pactuação em
nível municipal frente a uma organização estatual. A entrevistada pontuou três ações
que devem ser seguidas: 1) Entrar em contato com o plantão do IGP para verificar a
razão do não deslocamento, pois os profissionais podem estar envolvidos com algum
serviço emergencial, 2) Se não for pertinente e o profissional estiver fugindo a regra e se
recusa a se deslocar se recorre ao Ministério Público, 3) Caso não funcione, se recorre
ao plantão judiciário. E ressalta que em 2010, quando o protocolo foi pactuado, tiveram
situações pontuais que foi necessário recorrer ao judiciário e imediatamente o médico
legista se deslocou ao hospital.
No que tange a alocação dos recursos nas instituições, E10 aponta que não há
um recurso financeiro para a rede, e que o comitê não faz a gestão dos financiamentos
das ações. Cada instituição tem seu recurso próprio, alguns vinculados por questão de
legislação. A entrevistada analisa que todas as instituições não possuem recursos
suficientes, ideais e com isso fazem o máximo possível. Em alguns órgãos, a
dificuldade financeira é visível e reflete diretamente no recurso humano e no
atendimento. Por exemplo, com instalação sucateada e pouco pessoal para atender, que
impacta diretamente no atendimento à vítima.
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6.3.1.4 Resultado
A entrevistada E10 relata que há um impacto da rede na sociedade
principalmente no que diz respeito a atenção as pessoas vítimas de violência, as pessoas
passaram a receber um tratamento mais adequado com a articulação dos serviços. O que
reforça a ideia é o fato do Ministério Público e Judiciário receberem menos
reclamações. Houve um aumento de atendimento dos casos em consequência do
aumento de notificações acarretado também por maior consciência e cuidado dos
profissionais em registrar os casos. Contudo, E10 alerta que “o número de
atendimentos, notificações, boletim de ocorrência policial, avisos para o conselho
tutelar são apenas uma ponta do iceberg. Porque as pessoas ainda não procuram o
serviço. A violência é questão: quanto mais eu posso aguentar”.
A temática vem sendo mais discutida pelas mídias e pelo Estado, com ações
preventivas. Neste sentido, em relação as ações preventivas não há como mensurar o
impacto. A rede faz algumas campanhas, mas não são mensuradas a eficiência e eficácia
da ação. E10 relata “como diz o Gerson, médico que trabalha aqui, é uma das críticas
que ele tem para campanha: como mensuramos? Distribuiu tantos cartões, abordou
tantas pessoas nessa manhã. Mas se apropriou dessa informação? Fará o que com
isso?”
Os resultados advindos das ações da rede de alguma forma voltam para o grupo
e tentam ser trabalhados por meio de discussões, troca de informações e qualificação.
Contudo E10 acredita que eles deveriam ser mais sistematizados. Anos atrás o comitê
focava muito no monitoramento dos casos, que não vem mais ocorrendo ultimamente. E
que pôde ser constatado a partir da participação da pesquisadora em algumas reuniões,
em que não foram discutidos os casos. Segundo E10 o comitê tem atuado nas discussões
que surgem nas reuniões; mudanças nas rotinas, como alteração de medicação, novos
serviços credenciados.
A entrevistada E10 ressalta que a rede deve levar para discussão os dados
epidemiológicos do município a cada quadrimestre, apesar dos dados não representarem
a real situação do município haja vista o grande número de subnotificações, o que
impacta diretamente na falta de investimento por parte do governo na temática. Abaixo
é possível visualizar os casos ocorridos de 2008 a 2012 (até o término do capítulo não
foram fornecidos dados atuais sobre o atendimento).
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Gráfico 6.2 – Número de notificações de violências sexuais de 2008 a 2012.

Fonte: SINAN, 2012.

Conforme Keast e outros (2004) a dificuldade é que os tipos de resultados que
advem das estruturas de rede não se limitam aos números, mas estão diretamente
relacionadas às relações e perceções, que são intangíveis. Isto envolve um processo pelo
qual as relações são revistas, atualizadas e reforçadas por meio de interacção contínua.
Neste âmbito, E10 pontua a importância de se trabalhar o perfil das pessoas em situação
de violência “o perfil do agressor é tal, regiões que são atingidas. Com isso, o que
fazemos? Por exemplo, trazendo os dados do conselho tutelar, batem ou não batem?
Fazer um momento de monitoramento e estudo. Mudança de proposição de ações”.
No que tange ao planejamento e execução das atividades, algumas vezes os
atores ficam incumbidos de levar informações para as reuniões ou o fluxo de
atendimento da instituição. Conforme relato de E10 a coordenadora precisa “ter que
ficar em cima, pedindo”, mas de um modo geral as informações são levadas e as
atividades são cumpridas, “de uma maneira ou de outra sai”. O curioso foi que neste
tópico E10 comentou que no dia seguinte haveria a reunião e que um dos hospitais tem
a incumbência de apresentar o fluxo de atendimento da instituição, contudo, no dia
seguinte não houve apresentação pois o representante não havia comparecido a reunião.
Na mesma reunião, a coordenadora solicitou que quando seja feita a indicação de
participação em evento, que a instituição esteja presente, “porque é divulgado para a
mídia que determinadas instituições participarão e de repente a instituição não está lá.
Importante cumprir o planejamento”.
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O planejamento foi pauta também de uma das reuniões em que a pesquisadora
participou, em que um dos atores expôs a necessidade do grupo se planejar melhor,
conforme as ações que precisam ser realizadas em relação a formatar uma capacitação
continuada,
“a gente vem e discute, a gente fica remendando para que as coisas
funcionem mais ou menos do jeito que a gente quer que funcione.... se
pegar de quando começou até hoje, se vê que avançou
exponencialmente. Mas falta a gente se fortalecer mais, sentar e
pensar, onde nós queremos chegar? E aí fazer uma proposta de curto,
médio e longo prazo. Se a gente tem um coletivo forte e tem uma
proposta forte, a gente vai buscar apoio das universidades.... ”.

Perante as colocações de E10, percebe-se que a rede não possui um processo de
avaliação sistemático. Em uma das reuniões, inclusive, foi discutido este aspecto por
questionamento da mídia de como é realizada a avaliação dos serviços da rede.
Conforme E10 houve um determinado momento em que foram realizadas planilhas, por
instituição dos casos atendidos e com problemas identificados. Então as discussões
iniciavam pelos casos mais críticos e com mais queixas. No momento ocorrem algumas
discussões sobre os casos, “tem sempre o momento: mais alguma coisa a discutir? Tem.
E se tiver esse problema gritante, com certeza, seria nesse momento a discussão”.
Muitos deles, como são pequenas falhas, já foram resolvidos durante o mês, antes da
próxima reunião. Assim, E10 afirma “acho que a avaliação é a todo o momento”.
Quando questionado a E10 quais os problemas que solucionados podem
aumentar os resultados, a entrevistada afirma que todo o problema, se solucionado,
aumenta o resultado, independente de ser grande ou pequeno. E pontuou alguns
aspectos críticos da rede
“ter um espaço físico decente para atender é importante. Se adequar a
isso é um problema que vai me apresentar um resultado... se
aumentar o número de pessoas para atender. Ou nem isso: adequar.
Se fizer as qualificações previstas, participar das campanhas,
respeitar o que foi acordado, diminuir a rotatividade de profissionais
que participam ali, não faltar nas reuniões”.

Quando se aborda o resultado torna-se importante avalia-lo sob as diversas
perspectivas, a de quem recebe o serviço, a da própria rede e a das instituições
vinculadas à rede (PROVAN e MILLWARD, 2001). De acordo com Provan e Millward
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(2001) o valor para a comunidade pode ser criado por fornecer ao público uma melhoria
do acesso aos serviços, maior utilização, redução dos serviços desnecessários,
diminuição dos custos gerais, aumento da satisfação do usuário e melhores resultados.
Neste sentido, a população tem melhor alcance aos serviços da rede, sem precisar se
deslocar às instituições, pois o atendimento da delegacia e IGP, espaços que as vítimas
possuem mais receio de recorrer, são concentrados nos hospitais de referência. A
articulação em rede diminui a incidência de trabalho redundante, o que por
consequência diminui os custos gerais das instituições. Apesar de não haver dados
fidedignos sobre o número de atendimentos, devido o alto índice de subnotificação,
torna-se claro o impacto positivo da rede na sociedade.
A rede em si, alcança um melhor entendimento sobre a temática da violência
sexual e sobre como lidar com os casos. Conforme relato em reunião, as informações
trocadas não são somente em relação estritamente ao serviço em si, mas o acolhimento,
a melhor forma de lidar com a pessoa que está em situação de violência, de conversar e
os profissionais, nesta formatação e interação acaba modificando suas atitudes e
comportamentos em consonância com a sua vivência em grupo.
O resultado, para as instituições, da articulação em rede, segundo E12 é bastante
rica porque o a situação de violência é tratada de forma unificada e não mais
segmentada pelas diversas áreas envolvidas. A entrevistada relata a dificuldade de se
tratar a temática pela Secretaria Municipal de Educação e que eles tem por hábito
recorrer a rede. Mas pondera que muito se tem que avançar ainda neste tipo de
configuração, ainda há uma dificuldade se pensar globalmente e entender a importância
deste tipo de trabalho. E11 considera como ganho institucional o conhecimento do
trabalho dos demais parceiros. E E13 aponta que apesar da instituição ter uma
aproximação maior com determinados órgãos, todos os serviços acabam conhecendo o
papel da instituição, que muitas vezes é visto de maneira equivocada.

6.3.2 Perspectiva de análise de rede

6.3.2.1 Trajetória
A Rede de Atenção e Proteção às Pessoas em Situação de Violência Sexual de
Blumenau surgiu em 2002 impulsionada pela Norma Técnica do Ministério da Saúde de
265

Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual Contra as
Mulheres e Adolescentes, instituída numa primeira versão em 1998. Inicialmente a rede
operou por meio do Serviço de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência
Sexual (SAVS) que concentrava as ações baseadas na Norma Técnica. Foram
contratados profissionais, vinculados ao próprio SAVS como um clínico geral, um
pediatra, dois psicólogos, um assistente social, um enfermeiro e um técnico de
enfermagem que serviriam como referência para o atendimento das vítimas de violência
sexual.
Inicialmente, sem um documento próprio norteador do serviço e sem
regulamentação a equipe não conseguia realizar as articulações necessárias para o
atendimento sistêmico e encontrava muitas dificuldades em sua operação. Após
capacitação e participação dos atores em palestras e eventos, em 2003 conseguiu-se
realizar um protocolo da área da saúde que foi assinado anos depois. O ano de 2004,
segundo Rodrigues e Silva (2014), foi marcado por uma capacitação da rede municipal
de saúde e um movimento de integração com outras instituições buscando
complementaridade e integralidade no atendimento através de reuniões com o Conselho
Tutelar, FURB e Ministério Público. Além desta integração externa, organizou-se
internamente o serviço através da elaboração de fichas de atendimento e prontuários.
No ano de 2005 houve uma interveniência articulada pelo Ministério Público –
MP, por meio da Vara da Infância e Juventude, que apontou a necessidade de um
protocolo que envolvesse todas as áreas que atendiam pessoas em situação de violência
sexual. Esta ação visava buscar uma solução frente às dificuldades enfrentadas pelas
pessoas atendidas que sofriam com a revitimização por falta da integração do
atendimento. O intuito da articulação era construir um Protocolo de Cooperação Técnica
Intersetorial que previsse um atendimento integrado e complementar das instituições
responsáveis pelo atendimento nos casos de violência sexual. Para este trabalho
reuniam-se no MP representantes do Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de
Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Polícia Civil e Secretaria Municipal de
Assistência Social e da Criança e Adolescente (RODRIGUES e SILVA, 2004).
Nesse período os profissionais do SAVS tiveram a oportunidade de visitar a
Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual de Curitiba, que já servia
de referência no serviço, e puderam interagir com os profissionais de modo a buscar
informações que auxiliasse na estruturação da Rede de Atenção de Blumenau. Para E10
“desde 2002 eles são, para mim, referência, porque é uma rede avançada, estruturada,
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tinha protocolo, tinha ficha de notificação muito antes de ter a ficha de notificação
adicional”.
Conforme relato de E10, o ano de 2009 foi desgastante para a equipe que sofria
com as condições de estar dentro de um Serviço de Atenção Básica, responsável por um
território definido, prestando atendimento em atenção primária em saúde e mantendo
um serviço como referência a toda cidade nos casos de violência sexual. Na época foi
solicitada à Gestão da SEMUS a melhoria de condições de trabalho, que englobavam
questões básicas como equipamentos e computador, bem como solução de problemas
relacionados ao atendimento direto. No mesmo ano iniciou-se uma assessoria da rede
intersetorial através de um projeto elaborado pelo Serviço de Referência da Saúde e
enviado ao Ministério da Saúde. A assessoria foi conduzida objetivando organizar e
fortalecer o Serviço de Referência, bem como mapear, caracterizar e planejar o
funcionamento da Rede de Atenção às pessoas em situação de violência sexual de
Blumenau.
Novamente, por interveniência de uma promotora de justiça, em 2010, que abriu
inquérito contra o poder público, a prefeitura e os outros órgãos vinculados à rede, os
atores voltaram a se encontrar para findar o protocolo. A ação foi resultante das
inúmeras reclamações, que haviam chegado ao Ministério Público, a respeito das falhas
existentes no atendimento as vítimas de violência sexual. A partir da reunião até
setembro do mesmo ano, trabalhou-se na elaboração do Protocolo de Rede resgatando
novamente os textos elaborados, no sentido de revisar e atualizar as informações, pois
alguns serviços já haviam sofrido modificações. Uma das mudanças citadas pela E10 é
o da atuação do IGP, que anteriormente o perito do IML não se deslocava para fazer o
atendimento, era feito no dia seguinte, quando a vítima se deslocava até a sede do IGP.
Com a nova pactuação, nos casos agudos, o perito passou a se deslocar até o hospital de
referência para a realização do atendimento. Em setembro de 2010 o Protocolo de
Cooperação Técnica é assinado durante o I Encontro da Rede de Atenção às Pessoas em
Situação de Violência Sexual.
Em 2012 aconteceu em Florianópolis uma Audiência Pública da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional (CPMI), que buscava investigar
a situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por
parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para
proteger as mulheres em situação de violência. Como desdobramento da Audiência,
ocorreu na Câmara de Vereadores de Blumenau, a plenária regional da CPMI sobre a
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violência contra a mulher que apontou as falhas na rede e o sucateamento de serviços,
dentre eles da polícia civil como explanado pela Delegacia de Proteção à Criança,
Adolescente Mulher e Idoso de Blumenau, que se configura como uma “delegacia
híbrida”, com várias clientelas, mas pouca especialidade, diferente de outros estados que
oferta um atendimento direcionado a mulher em delegacias especializadas
(RODRIGUES e SILVA, 2014).
O ano de 2012 foi marcado pela composição de um Comitê de Monitoramento
da Rede constituído a partir da adesão das entidades que manifestaram interesse em
discutir e monitorar as normativas firmadas em 2010. Os componentes elaboraram um
Regimento Interno para nortear suas ações, documento que tramita atualmente na
Câmara para aprovação. A partir do estabelecimento, os membros do comitê se
encontram em reunião periódica mensal, com o intuito de fortalecer a rede e discutir
assuntos pertinentes ao atendimento às vítimas de violência.
Em 2013 a Secretaria Estadual de Saúde (SES) reúne alguns municípios com o
intuito de mapear as Redes de Atenção à Violência do Estado e divulgar os dados da
Vigilância Epidemiológica do Estado relativos à violência. Neste momento, algumas
cidades apresentaram suas redes e formas de atuação no combate à violência. A partir
deste encontro foi formado o Comitê Estadual, composto pelos profissionais que atuam
nas redes, com o objetivo de apoiar tecnicamente os municípios para implantação ou
implementação de serviços no atendimento integral à saúde de pessoas em situação
violência; propor políticas para promoção e prevenção da violência no Estado;
sistematizar, analisar e divulgar os dados da Vigilância Epidemiológica (RODRIGUES
e SILVA, 2014).
Com o estabelecimento do protocolo e do comitê, apesar de não estar
formalizada por um decreto, a Rede de Atenção de Blumenau se estabiliza por meio
deste comitê e ganha reconhecimento não pelos pares e instituições envolvidas, mas
pela esfera pública e sociedade. O comitê passa a ser atuante e com reuniões frequentes
mobilizando de maneira a rediscutir com frequência o fluxo de atendimento às pessoas
em situação de violência sexual.
Hall e Taylor (2003) afirmam que a causalidade social depende da trajetória
percorrida, path dependent, na qual são modificadas pelas propriedades de cada
contexto local, propriedades essas herdadas do passado. Neste sentido, cabe pontuar que
as constantes intervenções do Ministério Público tiveram influência preponderante para
a continuidade da rede que se desarticulou inúmeras vezes durante a sua trajetória.
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Outra característica que se acredita advir das intervenções do Ministério Público é a
preocupação com a formalização das informações. Esta preocupação é externada pela
entrevistada E10, mas também evidenciada nas ações da rede, como no registro das
ações da rede.

6.3.2.2 Interação

As interações acontecem na rede por meio do contato direto entre os
profissionais das instituições e por meio das reuniões do comitê. As interações pessoais
ocorrem quando há uma necessidade mais urgente de resolução de problemas e que não
é possível aguardar até o próximo encontro do grupo, desta forma, se entra em contato
direto com os profissionais ou com a coordenação da rede. Fora do espaço das reuniões
as interações se dão também em eventos e capacitações, como cita E10, o Ministério
Público, IGP e SEMUS, foram os mediadores de qualificação dos profissionais da
Segurança Pública. Contudo, são prevalentes as interações nas reuniões do grupo.
As interações por meio das reuniões acontecem por meio das discussões e
grupos de trabalho formados pelos atores. Como já mencionado anteriormente o comitê
é composto por representantes das instituições pertencentes à rede, apesar de nem todas
as instituições terem assiduidade nas reuniões. Cabe ressaltar que a DPCAMI não tem
um representante direto nos encontros, quem faz a ponte entre rede e instituição é o
representante da delegacia regional, por isto a interação é dificuldade, porque ele não
participa e não trabalha naquela instituição. Quando ocorre uma decisão de mudança de
fluxo da instituição, ele coloca que não pode intervir, falar sobre o serviço, “ele se
reportará ao delegado regional. E aí depois, àquela delegacia”. Mas segundo E10 já
houve a participação de alguns delegados da DPCAMI e de uma agente de polícia que
não estão mais na delegacia.
E10 aponta que as instituições consideram importante o momento da reunião e
delegam o servidor para participar, considerando parte do trabalho do profissional.
Conforme a entrevistada, “a gente não teve essa dificuldade, por exemplo, de um gestor
dizer: tá, que comitê é esse? Você não pode participar”. Todavia, existe uma
rotatividade de profissionais, principalmente de delegados em Blumenau, que reflete
diretamente na representação da instituição na rede. Por este motivo, todo o ano é
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reelaborado a lista de representações, para que seja formalizada a indicação
institucional, com titular e suplente de modo a garantir a representatividade na rede.
Percebe-se que a interação na Rede de Atenção de Blumenau é mais facilitada,
quando comparada as demais redes estudadas, por englobar os mais diversos atores.
Este fato foi percebido pela pesquisadora, nas reuniões que esteve presente havia atores
das diversas áreas, saúde, educação, assistência social e segurança pública, incluindo a
presença do representante da delegacia civil e IGP. A constante presença nas reuniões
acaba aproximando os atores e até os profissionais de áreas que são consideradas mais
“duras”, como a segurança pública, com o tempo, vão tomando o seu espaço e se
sentindo parte do grupo, contribuindo com algumas falas.
Na percepção de E10 alguns valores compartilhados resultaram da interação
entre os representantes, como a valorização do trabalho em grupo e trabalhar
cooperativamente. Conforme relato de E10, o trabalho em grupo e cooperativo tem sido
incorporado por representantes de instituições mais rígidas, como os militares que
possuem uma vertente mais objetiva, “não basta uma circular. Porque, às vezes, o
funcionário não vai mudar a sua atitude por isso. Além de saber o que fazer,
tecnicamente, terá de mudar o manejo e relação. Isso só se faz se ele repensar a forma
com que ele atua. Não vai por ofício”.
O grupo realiza a comunicação por e-mail e telefone, não possuem grupo de
WhatsApp. As discussões se dão entorno do que foi acordado na reunião
presencialmente, informar alguma questão que ficou pendente de ser trazida e que não
pode esperar o próximo encontro e lembrar informações que devem ser levadas à
reunião. Todavia, a comunicação está mais presente durante as reuniões. Como a
maioria dos atores se conhece por estarem participando do comitê já há algum tempo, os
discursos vão se tornando mais coesos, seguindo uma linha de pensamento, o que faz
com que a comunicação flua um pouco mais com maior respeito pelo grupo da
discordância de ideias. Cabe ressaltar que, como há uma grande preocupação do comitê
em seguir o protocolo, normalmente as decisões estão embasadas no fluxo e voltadas
para a melhora do atendimento das vítimas.
Ainda no que diz respeito à comunicação das informações das reuniões para as
instituições, E11 afirma que são repassadas aos profissionais as modificações do fluxo.
E12 afirma que quando há uma demanda que envolve todos os técnicos da Secretaria,
das escolas, os profissionais sentam e planejam e quando é algo que foge a alçada
destes, é repassado à gerência ou à diretoria para os devidos encaminhamentos. Já E13
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afirma que são realizadas reuniões semanais na instituição em que são repassadas as
informações discutidas nos encontros da rede.
Não há uma concordância frequente de opinião na rede, numa das reuniões, a
pesquisadora presenciou pontos de vistas diferentes entre os atores. Isso se deu em
relação a algumas divergências com o Ministério Público em relação à comunicação de
violência sexual. A coordenadora propôs que se realizasse um levantamento dos casos e
um que um grupo se deslocasse para conversar com o promotor de justiça. Um dos
representantes apontou a importância do comitê se abrigar no “guarda-chuva”
institucional e recorrer à Câmara Técnica de Violência para intervir. Já outro
representante colocou que “não se deve lavar roupa suja” e que o grupo deveria tratar tal
assunto diretamente com o MP e que se não fosse resolvido poderiam recorrer à Câmara
Técnica. Após intensa discussão, a maioria do grupo concordou que a solução mais
adequada, no momento, seria levantar os casos e conversar com o promotor de justiça,
caso o problema persistisse, informar a Câmara Técnica do ocorrido.
Devido a existência de diversas áreas envolvidas e cada qual com suas rotinas
instituições, o conflito praticamente é algo inerente à rede. Na visão de Torfin e
Sorensen (2014) os atores da rede interagem com base em uma lógica compartilhada de
medidas adequadas, mas isso não impede o surgimento de conflitos. No entanto, parece
haver margem considerável para conflitos civilizatórios através da construção de
solidariedade e a formação de identidades democráticas. De acordo com E10 existem
alguns questões na rede que não chegam a ser levado às reuniões, como um conflito em
dois pontos da rede, que são sanados pelos próprios gestores, contudo, geralmente são
colocados em reunião para discussão.
E10 citou como exemplo as atividades que foram pactuadas para a campanha de
18 de maio, Dia Nacional do Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, que não foram cumpridas como acordadas. O assunto passa a
ser pauta de reunião e cobrado dos atores responsáveis pela ação. Pois, segundo E10,
também é cobrado da rede que se mobilize e faça uma campanha oficial. Neste sentido,
a entrevistada coloca que é preciso ser firme, mas ao mesmo tempo cuidadosa para não
causar um “incidente diplomático”. “Até porque o coordenador não é o chefe. Ele não
tem autoridade em outra instituição”. E10 cita como exemplo, o mau atendimento de
uma instituição devido o “sucateamento da estrutura”, enquanto coordenadora ela não
consegue intervir para melhorar e sim no sentido de qualificar os profissionais, chamar
atenção para alguns pontos, mas não no sentido de dar uma ordem.
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A partir das interações, vão se criando laços entre os representantes das
instituições. Na concepção de Poochaoren e Ting (2013) a força dos laços depende da
combinação de tempo, intensidade emocional, intimidade (confidência mútua), e
serviços recíprocos. Na Rede de atenção de Blumenau os laços sofrem interferência
com a mudança de representação. Como laço forte com as instituições da rede em geral
a entrevistada cita o conselho tutelar, contudo é uma instituição que em anos anteriores
havia grande dificuldade em se harmonizar com o grupo, pelas frequentes queixas de
atuação. A entrevistada aponta também a presença de laços fortes entre as instituições
da prefeitura, SEMUDES, SEMUS e SEMED pela maior afinidade e proximidade e
“como áreas de atuação mais de linha humana”.
Como laço fraco é citado a DPCAMI pela falta de representação sistemática,
conforme já mencionado, é o representante da delegacia regional que se faz presente nos
encontros. E10 cita também como laço fraco, com as demais instituições, o IGP, pela
dificuldade de participação das reuniões “parece que é uma instituição um pouco mais
distante. Talvez, pelo ritmo de trabalho deles, que é plantão, não sei”. E comenta que
na época da assinatura do protocolo, havia outra direção do IGP, “uma pessoa
dinâmica, responsável e sensível. E era um excelente diretor, tanto é que flexibilizou e
conseguimos, enfim, assinar o protocolo”. Mas ressalta que o profissional que
acompanha as reuniões, participa e repassa as informações na instituição e se por um
lado eles não participam das campanhas e ações da rede, por outro, ofertam profissional
para a qualificação e capacitação da rede.
De acordo com Fernandes e Mazza (2013) os laços de realimentação constituem
um padrão das redes e compõe a interação entre os atores. A entrevistada E11 indica as
instituições da área da segurança pública, IGP e delegacia, como laços fortes na rede
pela aproximação entre os serviços e maior troca de informações e contato. E ressalta a
participação de sua instituição na rede por meio da capacitação e qualificação dos
profissionais. Por outro lado, como laços fracos as instituições da assistência social
como CREAS pelos serviços não terem uma conexão direta no fluxo. Neste sentido a
interação entre as instituições acabam ficando mais distantes. No que tange a rede, E11
indica como laço fraco o Ministério Público, que não tem participado das reuniões.
Na percepção de E12 os laços mais fortes são entre a saúde e a educação pela
ligação mais próxima das áreas. A entrevistada aponta que são áreas que tem “abraçado
mais a causa” pela maior dificuldade “na ponta”. Como laço fraco a entrevistada
pontua os órgãos do Estado que fazem parte da rede e do atendimento do município, a
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delegacia, Ministério Público, em que havia um apoio grande e atualmente não mais.
Ela menciona que os conselhos tutelares vêm de uma aproximação mais recente. Mas
que com os órgãos do Estado citados existe uma distancia muito grande. Cabe ressaltar
que em reunião foi mencionado a aproximação que havia há alguns anos atrás com o
Ministério Público, por meio de uma promotora, que participava das reuniões e que
solicitava que todos os casos de violência sexual envolvendo crianças, fosse reportado
ao MP.
De acordo com E13, há uma participação frequente de sua instituição na rede e
pontua como laço forte o vínculo entre a área da saúde e o conselho tutelar, pela
proximidade dos serviços. E13 relata que com frequência recorre ao SAVS para auxílio
nos casos de violência sexual. Como laço forte é pontuado a relação entre conselho
tutelar e Ministério Público, inclusive em relação a divergência de informações.
Segundo relato, vários casos são repassados ao MP e devolvidos sem um
prosseguimento o que acarreta vários problemas em relação a vítima. Houve casos em
que a criança em situação de violência permanecia em contato com o agressor porque o
MP não havia expedida uma medida protetiva.
Considerando a interação de uma perspectiva mais ampla, sob o olhar de
diferentes esferas, municipal e estadual, E12 considera que há muito a se conquistar,
que existe um distanciamento das instituições do Estado e das Instituições do
Município. E aponta que “se cada um fizesse a sua parte, o fardo seria bem mais leve”.
E13 infere que essa interação é positiva que traz inúmeros benefícios para o
atendimento e às pessoas que sofrem violência sexual.
A interação com a sociedade é considerada rica por E12, pelo fato de terem
condições de avaliar o serviço como usuários, apesar de não haver representatividade no
comitê. E10 relata que na formação da rede havia grupos ativistas, mas não continuaram
a participar. Houve muita oscilação de representação destas entidades, a própria
entidade teve essa dificuldade. E os conselhos, por exemplo, o Conselho do direito da
criança e dos adolescentes tinha se proposto a participar, a rede teve uma sinalização da
assessoria do Ministério da Saúde para não manter os conselhos no comitê porque eles
fariam o papel de fiscalização das ações. Apenas permaneceu o Conselho Municipal de
Educação, que tenta fazer a ponte com as escolas estaduais e particulares, pois os
Centros de Educação Infantil já são representados pela Secretaria Municipal de
Educação.
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6.3.2.3 Aprendizagem

A aprendizagem na Rede de Atenção de Blumenau se dá por meio das reuniões e
capacitações de qualificação. Segundo E10 é a reunião é bastante rica, pois são
abordados assuntos diversificados que não são do conhecimento de todos os
representantes. Por exemplo, numa reunião foi discutido sobre a coleta e
armazenamento de vestígios e a possibilidade de extração do DNA dos materiais
disponíveis, são informações que algumas áreas não possuem. Poder entender o
processo e saber que o armazenamento deve ser em local adequado, os equipamentos
necessários, temperatura, faz o representante se sentir parte integrante do fluxo e não
apenas da atividade realizada por ele. O fato de surgir a dúvida sobre um procedimento
e a pessoa daquela instância responder, esclarecer e explicar, os atores já se apropriam
da informação na reunião. Neste sentido, os representantes vão construindo um novo
significado às informações trocadas e inserindo no seu cotidiano o aprendizado.
Apontamento que coaduna com Dusya e Crossan (2005) que inferem que a
aprendizagem organizacional focaliza a aprendizagem como um processo de mudança
(cognitiva e comportamental) sob uma perspectiva multinível.
De acordo com Hodgson (1998) a aprendizagem é mais do que a aquisição de
informações, é o desenvolvimento de novos meios e modos de cognição, cálculo e
avaliação. Isto significa que os agentes estão construindo novas representações do
ambiente em que eles operam no lugar de antigas concepções e hábitos de pensamentos.
Neste sentido, voltando ao exemplo da coleta e armazenamento de vestígios as
informações repassadas e adquiridas por meio da capacitação farão que os profissionais
saibam que é necessário um cuidado específico com as provas, que algumas ações que
eram realizadas terão que ser modificadas para a preservação do material que mais tarde
servirá para a abertura de um inquérito policial.
As capacitações da rede e das instituições são constantes e já estão presentes na
agenda de trabalho. Muitas vezes os próprios representantes das instituições são os
mediadores e agentes de capacitação. Como E11 atua em uma área bastante específica,
os profissionais habitualmente atuam nas capacitações da rede. E12 aponta que para os
técnicos da escola as capacitações ocorrem uma vez por ano e conforme a demanda,
contudo muitas vezes a unidade escolar solicita, então é agendada a participação deles.
A importância da capacitação já é algo institucionalizado na rede, conforme E10
“Tinham instituições que achavam que não precisava ter. Mesmo as mais resistentes já
274

colocaram no cronograma”. Percebe-se que as capacitações e participação de eventos
faz parte da trajetória da rede que constantemente sentia a necessidade de absorver
novos conhecimentos e se qualificar para o atendimento em rede. È possível citar a
participação na capacitação da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, seminário
conduzido pelo Ministério da Saúde e a assessoria recebida pelo Ministério da Saúde. A
rede também se preocupa em disseminar o conteúdo do protocolo ministrando
capacitações para os profissionais de áreas que lidam com vítimas de violência sexual,
como curso ministrado aos Policiais civis, militares, servidores do IGP e da Guarda
Municipal de Transito (GMT); capacitação do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiro
Militar; e ciclos de palestra para as Unidades de Saúde de Blumenau.
Alguns aprendizados são institucionalizados, como é o exemplo dado por E10 de
uma questão surgida na capacitação dos bombeiros, guarda municipal, SETERB, polícia
militar e civil e SAMU. Quando a militar e bombeiros atendiam situação na rua, que
precisava de acionamento de ambulância, se ligava para o SAMU. E havia perguntas de
regulação que eram realizadas aos profissionais percebeu-se que isso não era profícuo
porque já eram os profissionais de ponta que estavam atendendo a vítima. E se sugeriu
uma regulação de forma diferenciada, que se colocasse protocolo da violência sexual.
Na atualização do protocolo, os profissionais da segurança pública foram chamados e as
rotinas foram “flexibilizadas” para seguir o protocolo. Segundo relato de E10 “Então,
hoje, alguém da PM ou do corpo de bombeiros liga para a central, coloca protocolo de
violência sexual, não se faz mais nenhuma pergunta e se desloca ambulância”.
Ao longo da existência da rede não houve quebra ou momentos de picos de
aprendizagem na percepção de E10, pois desde que o comitê foi instituído a
coordenação permaneceu a mesmo. Houve momentos em que algumas capacitações
tiveram que ser adiadas, em 2017 os encontros da comissão começaram somente em
março pelo baixo número de atores presentes nesta época. Mas a entrevistada acredita
que a aprendizagem vem numa crescente nestes últimos anos pelo amadurecimento dos
representantes enquanto grupo. Tiveram representantes de instituições muito bons em
determinados momentos. Por exemplo: o médico do IGP que participou da elaboração
do regimento e dava grandes contribuições. Havia a participação do Ministério Público
que estava sempre presente e contribuindo com o grupo. Conforme relato de E10, “Mas
sempre tem alguém que traz coisas que contribuem. Agora, por exemplo, a
representante da polícia militar, pode não ser muito falante, mas a instituição dela
contribui muito na rotina, fluxo e tenho certeza que é por causa da intervenção dela”.
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No que concerne a um obstáculo para o processo de aprendizagem, E10 cita a
rotatividade de representantes, a ausência de alguns representantes na reunião, “falta
justificada de alguém que não pode ir, não justifica, porque às vezes, aquele dia era
importante estar. Não que não possa ser sanado, em seguida. Porque pode ser
perguntado e expedido e-mail. Mas interfere”. Os atritos pontuais entre uma e outra
instituição. A resistência de algumas, rigidez, entendimento particular se sobrepondo a s
questões institucionais. E10 cita como exemplo uma época em que o conselho tutelar
tinha uma vertente religiosa muito grande e que foi exposto numa capacitação que “a
missão primordial da instituição seria levar a palavra de Deus”. E10 relata que
“gerou polêmica porque acima de tudo, o estado é laico. São
profissionais que representam o estado, tem de acolher todas as
religiões até quem não tem....Então, às vezes, eu via e todos também,
que determinada atitude do conselheiro era permeada por vertente
religiosa”.

São utilizados diferentes conhecimentos no processo de aprendizagem da rede,
os conceitos utilizados por Nonaka e Takeuchi (1997) de conhecimento tácito e
explicito, como informações advindas de capacitação, cursos e eventos que os
representantes participam pela instituição ou por especialização realizadas e que são
levadas às reuniões. Em uma das reuniões a coordenadora mencionou uma oficina em
que está participando com uma professora que faz o pós-doutorado na UFSC e que
realiza uma pesquisa mapeando o perfil das mulheres que sofrem agressão intrafamiliar
e pontuou a importância de se conhecer este perfil para atuação em ações preventivas. O
grupo se interessou pela pesquisa e sugeriu que trouxessem a professora para palestrar
para o grupo.
Os conhecimentos advindos de normativas, decretos e leis que são disseminadas
ao grupo e muitas vezes institucionalizadas. Como exemplo, a Portaria Interministerial
288, de 25 de março de 2015, que estabelece orientações para a organização e
integração do atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de
segurança pública e pelos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS)
quanto à humanização do atendimento, ao registro de informações e à coleta de
vestígios. As diretrizes foram repassadas ao comitê, discutidas e incorporadas ao
protocolo.
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As experiências sobre os casos atendidos ou mesmo situações vivenciadas estão
presentes nas reuniões. Portanto há uma riqueza e variedade de conhecimentos haja
vista a participação das diversas áreas de conhecimento na comissão, cada qual
contribui pela bagagem adquirida por meio da instituição também. Em uma das reuniões
foi colocado o caso de uma violência sexual que resultou na gravidez indesejada. A
vítima estava com dificuldades legais para a realização do aborto e informou que o
realizaria mesmo sem a permissão legal. Neste sentido foi questionado qual a ação a ser
tomada frente a questão. E10 informou os procedimentos de informar as autoridades
competentes sobre o ocorrido.
A rede tem uma preocupação com o acolhimento da pessoa em situação de
violência, que não haja revitimização e exposição da vítima. É externada esta
preocupação nas reuniões e na necessidade das capacitações preverem este tipo de
orientação, pois o atendimento não diz respeito somente aos cuidados que são objetivos.
É necessária uma postura adequada do profissional e sensibilização. Conforme E10,
“Tanto é que se vê que a rotina foi feita. Tecnicamente, tudo ok.
Mas a pessoa se queixa do acolhimento. Então, o objetivo é
medicar e tratar. Tudo feito e lindo. Mas como acolheu, fez o
vínculo com a pessoa, orientou? Ela recebeu orientação?
Chegou no outro serviço? Como foi? Foi tortuoso?”
No que concerne ao espiral do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997) os
conhecimentos são transformados quando há a discussão do grupo nas reuniões. Pode
ser fornecida como exemplo de transformação do conhecimento, a mudança do
atendimento do IGP da sede para os hospitais. A fase da socialização ocorre quando há
um compartilhamento das experiências vividas nos atendimentos, e as ações bem
sucedidas passam a ser exercidas pelos demais profissionais. Foi compartilhado pela
coordenadora da comissão que o IGP tinha dois horários de atendimento das vítimas, as
11 horas da manhã e as 17 da tarde. Ela acompanhava, no início da articulação em rede,
algumas pessoas, principalmente crianças. Fazia o atendimento de saúde e depois havia
o deslocamento para a sede do IGP. “E víamos a estrutura, exposição e demora. Às
vezes, chegava bem cedo para nós sermos atendidos. No meio da manhã estava pronto,
tinha de esperar até 11 horas. Ou chegava perto do almoço, tinha de esperar até 17”.
Esta informação foi levada ao grupo que discutiu amplamente como poderia ser
aprimorado este atendimento.
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A externalização do conhecimento se dá quando as práticas exitosas, após serem
amplamente debatidas, e após idas e vindas às instituições que compõe a rede, se
transformam em conhecimento tácito e são incorporadas no protocolo. Neste sentido,
após discussão e pactuação com o IGP, acordou-se que o IGP se deslocaria ao hospital
para atendimento e foi incorporado ao protocolo.
A etapa da combinação ocorre quando normas técnicas, leis e decretos também
passam a compor o protocolo. Com o auxílio de normas técnicas que tratavam da
humanização do atendimento às pessoas em situação de violência sexual, as novas ações
foram incorporadas. Assim ocorre a internalização, momento em que as informações do
protocolo são disseminadas aos membros da comissão, dos representantes retornam às
instituições, o novo fluxo é repassado aos profissionais das áreas envolvidas, saúde,
assistência social, educação e segurança pública por meio de capacitações, treinamentos
e palestras e o conhecimento passa a ser incorporado na prática.

6.4 ANÁLISE DE CONTEÚDO DA REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL DE FLORIANÓPOLIS
(RAIVS)

6.4.1 Perspectiva de estrutura de governança
6.4.1.1 Governança

A Rede de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual de
Florianópolis prima pela horizontalidade nas relações entre as organizações que a
compõem, assim, ela não possui uma coordenação ou um porta-voz, contendo estruturas
de apoio e secretaria executiva para operacionalização de ações (CARTA DE
PRINCÍPIOS, 2016). A Secretaria Executiva é de responsabilidade da Vigilância
Epidemiológica, da Secretaria de Saúde do Município. Por meio dos documentos da
rede a governança se configura compartilhada, contudo se assemelha na prática a
governança por uma organização líder devido as funções exercidas pela secretaria
executiva e pela organização e condução dos trabalhos. Neste sentido, Provan e Kenis
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(2008) apontam que a governança compartilhada é a mais adequada quando a rede
envolve um número pequeno de atores e estes possuem um alto nível de consenso, que
não é o caso da Rede de Atenção de Florianópolis que possui um grande número de
atores envolvidos com um consenso um pouco dificultado pelas diferentes áreas
envolvidas e a falta de participação de alguns representantes na comissão.
A Secretaria Executiva é exercida por uma organização membro da Rede, eleita
na Reunião Ampliada Ordinária de março, para mandato de um ano, podendo se
reeleger indefinidamente, salvo quando de condução conflitante com os princípios da
rede. Neste caso a rede poderá, em reunião ampliada, realizar a substituição da mesma,
a qualquer tempo. A Secretaria Executiva tem como objetivo fomentar o
desenvolvimento da RAIVS por meio de suporte técnico e das ações de comunicação
que visem o aperfeiçoamento de sua governança, ao crescimento sustentado da rede e a
melhoria de seus resultados (CARTA DE PRINCÍPIOS, 2016).
A rede é articulada por meio de uma comissão composta por representantes da
área da saúde, da assistência social e da segurança pública das esferas municipal,
estadual e federal. Os representantes são indicados pelas instituições e da mesma forma
como encontrado nas outras redes pesquisadas, existe uma alta rotatividade de pessoal.
Como as primeiras reuniões que a pesquisadora acompanhou foram em 2015, devido ao
trabalho realizado da disciplina, e em 2017 continua a acompanha-los, foi possível
observar esta rotatividade e ausência de algumas áreas. Neste sentido, é possível afirmar
que as representantes das áreas da saúde, como vigilância epidemiológica e hospitais
(estaduais e federal) continuam as mesmas e cabe ressaltar que bastante atuantes. A área
da assistência social tem alta rotatividade de representação, mas se fazem presentes nas
reuniões e a área da segurança pública, conforme E14 houve época de bastante
participação da delegada, mas com um tempo sem representação e atualmente (2017)
com representação bastante atuante e com participação significativa. Das reuniões em
que a pesquisadora participou não houve representação do IGP.
A comissão se reúne uma vez por mês na estrutura do CREMV. As reuniões da
RAIVS acontecem em dois momentos, de 13:30 às 15:00 horas são discutidos
apontamentos gerais e num segundo momento de 15:00 às 17:00 os casos violência
sexual atendidos. De modo a nortear as ações da rede, a comissão estabeleceu missão,
visão, carta de princípios e código de conduta. Foi criado o Grupo de Trabalho (GT)
com o objetivo de desenvolver programas, projetos e atividades e o Gestão da
Informação (GI) no intuito de munir a comissão com informações, dados e estatísticas e
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produzindo conhecimento para consolidação das ações promotoras, preventivas e
assistenciais da RAIVS.
Os GT‟s são formados e extintos por deliberação da RAIVS, em Reunião
Ampliada. Os participantes da Rede podem se voluntariar para ingressarem nos GT‟s de
acordo com a pertinência do tema. Em caso de deliberação, apenas os membros da
RAIVS tem direito a voto. Neste sentido, os grupos são formados, segundo E14, por
afinidade e necessidade. Como exemplo a entrevistada citou o grupo de trabalho
estruturado para revisar o protocolo que teve a necessidade de ter um médico para as
atualizações da área da saúde. E também o grupo de trabalho formado para a elaboração
da carta de princípios, composto por atores que possuem um conhecimento histórico do
funcionamento da rede.
Independente do enfraquecimento de uma das instituições, conforme E14, a
comissão precisa se mobilizar e se reunir, mesmo com a ausência da Secretaria
Executiva. Houve um conflito ocorrido em reunião no início de 2017 em que alguns
estavam em greve e outros queriam manter a reunião da comissão. Perante a ideia, E14
relata “todo mês eu chamo, eu passo um WhatsApp, mas todo mundo já sabe, e tem o
calendário, eu nem deveria estar chamando e avisando, mas eu chamo”. De acordo
com a entrevistada, quando as instituições se empoderam mais, a carga de trabalha fica
mais leve para a secretaria executiva, que se encarrega “desde o conteúdo intelectual,
até o cafezinho”. E14 exemplificou a situação acontecida na capacitação das unidades
básicas de saúde em que a secretaria executiva se incumbiu de todo o evento, o lanche, a
montagem do Datashow, a fotocópia de material.
As rotinas são fruto do entendimento dos atores e das demandas e discutidas nas
reuniões de modo que todos participem para não haver sobrecarga de trabalho. Um
exemplo foi no planejamento da capacitação em que foi realizado um quadro de
trabalho e os representantes puderam contribuir em determinado dia e horário conforme
a adequação do tempo na instituição. Contudo, poucos se disponibilizaram a representar
a rede na capacitação, e na maioria das vezes, as mesmas pessoas que se colocam a
disposição para tal, o “elenco fixo”. Pontua-se que somente a área da saúde e a área da
assistência social participaram da capacitação.
As reuniões são deliberativas e busca-se o consenso, porém quando for
necessário votação, cada membro da Rede presente tem direito a 1 (um) voto,
preferencialmente, o representante titular de cada organização, e será adotada a proposta
com a maioria dos votos presentes à reunião. Os parceiros e representantes das parcerias
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tem direito a voz, mas não a voto. A reunião ampliada extraordinária é deliberativa,
convocada extraordinariamente em uma reunião ordinária, ou em caso de urgência, pela
Secretaria Executiva, seguindo o mesmo rito da reunião ampliada ordinária (CARTA
DE PRINCÍPIOS, 2016).
Resoluções de questões administrativas são deliberadas pelos atores, como foi a
questão da greve do conselho tutelar. Um dos atores cobrou um posicionamento a
respeito, pois o CT não estava atendendo a demanda, enquanto se acumulavam
notificações. Inclusive houve um caso em que uma criança estava em contato com o pai
abusador porque o conselho tutelar é que concede o afastamento e em greve o caso não
havia sido analisado. Neste sentido, a rede optou por se manifestar, elaborar um
documento e encaminhar à chefia do CT e se não houvesse uma resposta se buscaria um
encaminhamento com o Ministério Público.

6.4.1.2 Colaboração

Percebe-se a colaboração presente na rede haja vista todo o percurso realizado
pelos representantes das instituições. As frequentes atualizações do protocolo,
elaboração de carta de princípios, capacitações, treinamentos e eventos para representar
a rede, acabam envolvendo os representantes que disponibilizam o tempo e o
conhecimento para ajudar os atores e a própria rede. Contudo, percebe-se que existe
uma maior interação e colaboração entre os atores da saúde, por maior aproximação e
por serem os representantes com mais tempo de articulação, estes acabam participando
um pouco mais na representação da rede à sociedade, acarretando a perpetuação da
situação. Mas não significa a inexistência de colaboração por parte das outras áreas.
Recentemente houve uma discussão, levada pelo representante da DPCAMI, em
relação a escuta especializada em que o mesmo sanou algumas dúvidas e questionou o
artigo 10 e 12 da Lei nº 13.431 de 4 de abril de 2017. O assunto suscitou uma discussão
no grupo da inviabilidade na prática da aplicação da lei, devido as limitações de
recursos dos serviços envolvidos. A Lei nº 10.338 de 15 de março de 2018, de autoria
de um vereador de Florianópolis, que trata da atenção humanizada ao aborto legal,
também desencadeou discussão na comissão pela falta de preparo dos serviços de
atuarem conforme a lei e pela Rede de Atenção não ter sido envolvida no debate da
temática. Com base no exposto, percebe-se que algumas políticas públicas
281

implementadas acabam por ter um descompasso com a realidade dos serviços por falta
de diálogo, acarretando um desgaste não só dos profissionais, mas da população que não
recebe o atendimento adequado. Após este fato, o vereador foi convidado a participar da
reunião da RAIVS para conhecer o trabalho realizado pela rede.
As ações colaborativas são efetuadas por meio do whatsapp, frequentemente os
atores recorrem a este meio de comunicação para solicitar auxílio. Como exemplo um
dos atores que pediu indicação de atendimento psicológico voltado para o público
LGBT e foi informado pela representante da maternidade que o ADEH17 fornece este
tipo de tratamento. Outro exemplo foi do atendimento de uma criança com suspeita de
violência sexual e que o conselho tutelar necessitava de maiores informações e
prontamente a representante do Hospital Infantil solicitou contato direto para fornecer
as informações. São situações que ocorrem seguidamente e que são acompanhadas pela
pesquisadora, que faz parte do grupo.
Com os casos ilustrados acima se verifica que as referências institucionais são
ainda muito pessoais. Contudo, ressalta-se que em consonância com a literatura, para
Hardy, Lawrence e Grant (2005), a colaboração na rede não se dá devido às relações
hierárquicas ou de mercado, mas sim pela vontade de cooperar dentro num contexto
intersetorial. Fato confirmado pelas mensagens de texto e as reuniões na qual existe uma
referência do HU, da Maternidade Carmela Dutra, do HI, principalmente dos
profissionais da área da saúde, que como já mencionado, participam há bastante tempo
como representantes destas instituições na RAIVS. Neste aspecto, E14 relata que por
mais que o representante da instituição se coloque ao público enquanto RAIVS, ainda se
vincula o serviço ao profissional. E14 relata “a minha preocupação, ainda está muito
como pessoa dependente do profissional. E se a pessoa vai morar em outro país? Se
acontece qualquer coisa com ela, entende, ainda está muito na pessoa dependente as
referências”.
Nos eventos, capacitações e treinamentos em que a rede se envolve há uma
colaboração por parte dos atores. Os representantes das instituições se alternam na
representação da rede, contudo, aponta-se aqui também, que a presença da área da saúde
acaba sendo predominante perante as outras áreas. Cabe pontuar que, alguns
profissionais que participam da rede, contudo não são representantes na comissão, como
17

Associação em Defesa dos Direitos Humanos com Enfoque na Sexualidade é uma Organização NãoGovernamental que atua no sentido da garantia de direitos, da promoção de saúde e da discussão no
campo dos Direitos Humanos e das políticas TLGB (Travestis, Transexuais, Lésbicas, Gays e
Bissexuais).
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a participação de um médico na elaboração da última versão do protocolo e que envia
constantemente mensagens informativas sobre a temática.
Quando questionado a E14 se a rede partilha risco, responsabilidades e
recompensas, quesitos necessários, na visão de Poocharoen e Ting (2013) para que haja
a colaboração entre os atores, ela afirma que sim, nas informações que são repassadas
por meio dos eventos, capacitações e treinamento, e também do próprio atendimento.
Quando as instituições e por consequência os atores se articulam em rede e há uma
conexão dos serviços, há uma corresponsabilidade e uma partilha, tanto dos riscos,
quanto das recompensas. Entretanto, como não são todos os atores que tem
conhecimento do protocolo em consonância com a articulação em rede, esta partilha
acaba ocorrendo entre aqueles que se sensibilizam com a temática.

6.4.1.3 Interdependência
A articulação da Rede de Atenção de Florianópolis foi originada para o
enfrentamento da violência sexual, dentro desta perspectiva, Klijin e Koppenjan (2012)
inferem que a resolução de problemas nasce como consequência das interdependências
entre atores e a variedade de percepções e estratégias na complexidade da interação e
negociação. Portanto, torna-se imprescindível o reconhecimento das diferentes visões de
mundo como parte do todo. Conforme E14, os atores da rede não se reconhecem
totalmente como parte de um todo, apesar de assumirem a dependência em relação aos
demais atores. A entrevistada acredita que este sentimento é criado aos poucos e
dificultado pela rotatividade de representação na comissão e pela ausência de alguns
atores. Têm-se ainda algumas situações, como relatado em por uma das representantes,
que estava em uma palestra e que uma enfermeira do HU desconhecia a RAIVS, sendo
o hospital referência no atendimento às pessoas em situação de violência.
A entrevistada E17 relata que percebia, quando começou a participar das
reuniões da comissão em 2017 que as discussões eram muito focadas na saúde e que a
assistência social pouco participava. Segundo a entrevistada
“as vezes eu não via ganho nenhum, o que traziam de informação era
criança e adolescente. Toda informação é importante, passamos para
os outros, mas não é algo que vamos estar indo, falando, é algo então
que tem que chamar, de repente, o PAEF, que participe da reunião,
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considerava muito sem sentido, eu não conseguia identificar nosso
serviço além da reunião”.

Entretanto, a metodologia foi alterada e os representantes das instituições
passaram a se apresentar e discutir o fluxo interno dos serviços. Esta dinâmica passou a
englobar os serviços das áreas de assistência e segurança pública, que algumas vezes
estavam à margem da discussão. A pesquisadora presenciou a apresentação da
DPCAMI na qual foi esclarecida a diferença e funções da Guarda Municipal, Polícia
Militar e Polícia Civil, que muitos atores desconheciam. Em outra oportunidade a
representante do CREMV apresentou uma pesquisa realizada sobre o perfil das
mulheres atendidas pelo serviço, que suscitou diversos questionamentos e surpresas
com os resultados, pois há uma predominância de mulheres brancas, com certo grau de
instrução, em sua maioria com casa própria, desconstruindo a ideia de vítima negra,
com baixa escolaridade e de baixa renda.
A forma de lidar com as diferentes visões de mundo é corresponsabilizando cada
um dentro do papel exercido por cada instituição no atendimento de violência sexual,
conforme E14 “a polícia é tão importante quanto o ambulatório do hospital e a atenção
primária”, afirmação que corrobora com a visão de Sorensen e Torfin (2007) sobre a
horizontalidade dos atores. E considera positiva a adesão de autoridades ao protocolo e
a reedição do documento em eventos para que as pessoas se sintam envolvidas na causa
e com a rede, mesmo não participando da reunião da comissão, “mas na cúpula deles,
eles conhecem o tema, eles fazem comerciais, eles sabem das coisas”.
E14 aponta a existência das diferentes visões como impacto positivo, contudo
não consegue identificar onde ele ocorre exatamente, e argumenta “porque é um
envolvimento de todo mundo em uma questão tão complexa que é a violência sexual, e
eu acho que isso é positivo, eu acho que essa diferença é que nos faz mais fortes”. A
entrevistada infere que os diferentes atores precisam ter o conhecimento do trabalho do
outro para que não ocorram brechas no atendimento e se colocar no lugar do outro é
uma possibilidade de enxergar a problemática sob um ponto de vista diferente e
desafiador.
Não existe alocação de recursos para a rede, mas recursos repassados às áreas,
que destinam entre os setores. Os hospitais possuem uma verba específica, quando estão
cadastrados no Ministério da Saúde como referência para o atendimento de violência
sexual, todavia, é necessário cumprir as exigências para a concessão da verba. Neste
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sentido, o único hospital credenciado pelo Ministério da Saúde como referência é o
Hospital Infantil por cumprir as exigências. Tanto a Maternidade Carmela Dutra quanto
o Hospital Universitário, apesar de constarem no protocolo da rede como referência no
atendimento, não possuem o credenciamento e consequentemente não recebem a verba
do Ministério da Saúde.

6.4.1.4 Resultado

No que tange ao impacto da Rede de Atenção de Florianópolis na sociedade
percebe-se como positivo devido a articulação do serviço que passa a ser oferecido de
forma integral à vítima. Conforme E2 o tema vem ganhando maior evidência e está
sendo mais discutido, inclusive na mídia, com frequentes publicidades de casos de
violências domésticas e sexuais, bem como as formas de tratamento e denúncia. A
entrevistada afirma que o tema foi destaque no mês de maio, devido ao Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a mídia
entrevistou os atores da RAIVS, foram colocadas informações no site da prefeitura,
segundo relato de E2, “então eu vejo que é um tema que hoje é bem abordado, é bem
cobrado e eu acho que isso é um resultado da rede também”.
Com estas ações, E14 acredita que houve melhoria nas notificações, contudo é
necessário considerar a complexidade da temática, inclusive no sentido de separar os
tipos de violência. Como exemplo, E14 cita uma criança violentada sexualmente, em
que existe a violência doméstica também, tem abuso infantil, abuso da mulher, relações
abusivas com as mulheres da família, dentro do mesmo contexto. É preciso considerar
que as vezes a mulher é conivente com a situação. Segundo E14 “ainda existe um
grande preconceito em relação à violência, as pessoas acreditam que é o padrasto que
violenta, que é motivo de saia curta na rua. Tem vários padrões que eles ensinam e que
botam na nossa cabeça e que quando vamos estudar é totalmente diferente”.
No que tange ao número de casos atendidos, a pesquisadora teve acesso aos
dados do SINAN de 2008 a 2016. O gráfico mostra um aumento significativo dos casos
de violência sexual de 2015 para 2016. E14 atribui o aumento de notificações não por
ter aumentado os casos de violência sexual, mas sim o número de notificações devido a
sensibilização dos profissionais notificadores.
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Gráfico 6.3 - Notificação dos casos de violência sexual em Florianópolis de 2008 a 2016.

Fonte: SINAN, 19/04/17. Dados referentes a 2016 ainda podem sofrer alterações.

Como ocorre nas demais redes, há um problema em relação a subnotificação por
parte dos profissionais, chega-se a especular que o número de notificações não chega a
10% da realidade de ocorrências de violência sexual. Neste sentido, no ano de 2017
foram realizadas capacitações com as unidades básicas de modo a sensibilizar estas
pessoas que atuam diretamente com as vítimas. Além da apresentação da rede com
todos os serviços e fluxo, os profissionais foram orientados para o preenchimento da
ficha do SINAN e a importância para a produção de dados estatísticos para uma atuação
mais direta no combate a violência sexual. Atualmente a ficha do SINAN ainda está
concentrada na saúde, porém, o Ministério da Saúde já entende que os demais órgãos
envolvidos na temática necessitam utilizar o instrumento. Entretanto, emergiu uma
discussão a respeito e os atores concordam que é necessário que os serviços estejam
preparados para o preenchimento da ficha, pois é uma ficha longa que demanda um
profissional repassá-la ao sistema e após o preenchimento ainda tem o acompanhamento
das informações da ficha.
Outro grande problema enfrentado pela rede é em relação à continuidade do
tratamento. Conforme E14 “a taxa de mulheres que fazem o acompanhamento, que
fazem o tratamento, que vai à primeira consulta é baixo, e aquelas que acompanham
por 6 meses, que era antigamente, e hoje por 3 meses, é mais baixa ainda”. Contudo, é
necessário um controle maior destes casos para que haja um melhor planejamento e
ações para reverter, pelo menos em parte, a situação. De acordo com o relato, na
reunião, de uma médica, os casos que não dão continuidade acabam gerando uma
demanda grande para a atenção básica,
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“porque ela vai ficar cercando o serviço e demandando de outras
formas, e de forma isolada, por exemplo, pedindo ao médico um
exame X ou Y, mas sem explicar ao médico o motivo do pedido, que
ela passou por uma situação de violência. Ela vai somatizar de outra
forma porque não consegue abordar o assunto diretamente. Onde está
esta mulher que não está fazendo o acompanhamento para as vitimas
de violência?”

No final de 2016 foram apresentadas algumas estatísticas sobre os casos
notificados (SINAN) no ano. Apontou-se que o distrito com maior número de
notificações foi o centro (9), a unidade com maior número de notificação foi o Hospital
Infantil (55), com reincidência de violência sexual em 130 casos e em 40 casos a
violência sexual foi realizada por um conhecido da vítima. E14 aponta a dificuldade de
se trabalhar com os resultados. A entrevistada aponta que no ano passado houve mais
notificações do que no ano anterior e que este ano provavelmente haverá mais
notificações do que o interior, “essa, infelizmente é a nossa forma de resultado, é a
questão da sensibilização, entendeu”. Outro ator da rede infere que além da
sensibilização para a notificação, são necessárias outras ações para a melhoria de
resultados que podem ser publicados de modo a fortalecer a rede. Kissler e Heidemann
(2006) reconhecem que a reavaliação constante das metas, dos recursos empregados e
dos procedimentos é imprescindível. Neste sentido, se torna necessário a rede atuar
baseada nos dados e propor ações que possam beneficiar a articulação e os serviços,
ação bastante enfraquecida na rede.
Em grande parte as atividades planejadas conseguem ser realizadas, pois há um
compartilhamento das ações a serem executadas. Contudo, na prática algumas ações
acabam não alcançando o resultado previsto e outras acabam superando. Um exemplo
de atividade planejada que acabou superando as expectativas da comissão foi a
capacitação das unidades básicas que ocorreram em 2016. A rede teve apoio dos atores,
“que vestiram a camisa” e apesar das limitações de horários puderem se fazer presentes
e representar a rede. Por outro lado, houve grande adesão dos profissionais da unidade
básica à capacitação e um retorno positivo em relação ao conteúdo repassado.
Anualmente são realizadas reuniões de fechamento do trabalho da RAIVS, com
a participação de membros, parceiros, representantes de parcerias e convidados, com o
objetivo de avaliar as atividades realizadas no ano. Prevê-se para realização em
novembro com a apresentação do Relatório Anual organizado pela Secretaria Executiva,
seguida da apresentação do Grupo de Informações e dos Grupos de Trabalhos Ativos. A
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realização de oficinas de levantamento de pontos que devem ser mantidos, dos que
devem ser melhorados, dos que devem ser incluídos e dos que devem ser retirados da
metodologia de trabalho e dos princípios e condutas da RAIVS. Além da definição da
data da primeira reunião ampliada ordinária do ano seguinte (CARTA DE
PRINCÍPIOS, 2016). Contudo, percebe-se que o processo de avaliação é incipiente e
que não há uma continuidade em relação ao que deve ser aperfeiçoado, .
De modo a recorrer à literatura, torna-se importante pontuar os resultados da
ação da rede sob a ótica da sociedade, da própria rede e das instituições vinculadas à
rede (PROVAN e MILLWARD, 2001). A sociedade passa a ser beneficiada pela
articulação em rede e tentativa de coesão dos serviços, neste contexto, as pessoas
passam a ter uma noção geral do atendimento não havendo necessidade de se deslocar
às instituições. A rede possui o ganho das diferentes perspectivas do fluxo de
atendimento às pessoas em situação de violência. A rede se utiliza do Know how das
instituições para o fornecimento de um atendimento com melhor qualidade.
A entrevistada E15 considera que existe ganho institucional com a participação
na rede, “porque pelo menos alguém vai e alguém está se fazendo representar e ouvindo
outros setores”. A entrevistada relata que pela experiência de alguns colegas antigos ela
foi desincentivada a participar, pois a rede não aia do lugar, que havia muita discussão,
mas que não se saia do lugar.
“Quando eu comecei achei bastante interessante porque eu não tive
isso na minha formação, essa vivencia interdisciplinar, intersetorial.
Só que com um tempo a gente vê que muita coisa é bonita no papel,
mas vê que são sempre os mesmos atores lutando e participando, e
que os problemas continuam e muitas vezes não são resolvidos”.

Devido a integração à comissão recentemente, E16 menciona que possui
dificuldade em apontar os resultados existentes da participação na rede. Contudo E16
reconhece a necessidade e a imprescindibilidade da articulação em rede, considerando
uma premissa fundamental para um melhor atendimento à sociedade e aos usuários.
Segundo o entrevistado a superação de problemas e os efeitos da criminalização
realizada pela polícia nos dias atuais são ínfimos, principalmente no espaço urbano, de
circulação e de intensificação de relacionamentos humanos. A ideia da articulação em
rede a de que se produzam efeitos por meio dos outros serviços, pois a polícia possui
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poucas ferramentas para romper com problemas que são de outras ordens devido a
atuação de maneira pontual.
E17 afirma que os ganhos de participação estão voltados à informações da rede,
pois as discussões estão voltadas mais para a área da saúde. E cita como exemplo, o
relato sobre o encaminhamento de aborto, contudo não é um serviço realizado pela
instituição, então a noção do geral torna-se importante conhecer, todavia não os
detalhamentos do atendimento, pois caso haja necessidade a instituição saberá
encaminhar. Contudo a entrevistada pontua a importância das pesquisas, quando se traz
um mapeamento dos casos de violência, “trouxeram dados de território, então a gente
pensou que é de onde está vindo os nossos casos”.

6.4.2 Perspectiva de Análise de Rede

6.4.2.1 Trajetória
A Rede de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual de
modo a articular os serviços ligados ao atendimento das vítimas e executar a Norma
Técnica do Ministério da Saúde, lançada em 1998, que trata da Prevenção dos Agravos
Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes. Em 2000, a Secretaria
Municipal de Saúde constituiu uma comissão para formar a Rede de Atenção, na qual
mobilizou os profissionais da esfera Municipal, Estadual e Federal, bem como entidades
não governamentais para uma proposta de rede interinstitucional. A comissão atuou na
criação do Protocolo de Atenção às Vítimas de Violência Sexual. Um Termo de Adesão
foi assinado em 2000 por gestores da área da saúde, da justiça, da segurança pública, da
assistência social e da Universidade Federal de Santa Catarina, de maneira a firmar um
compromisso com o atendimento em rede (PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS, 2002).
Nos primeiros anos já houve mudança no perfil de atuação, a rede atendia
mulheres e adolescentes vítimas de violência sexual, contudo devido a demanda o foi
ampliado este atendimento às crianças, além de considerar todas as vítimas nos gêneros
feminino e masculino. Esta modificação foi incorporada na revisão do protocolo em
2002. Neste sentido, a Maternidade Carmela Dutra passa a ser referência no
atendimento a mulheres, o Hospital Universitário referência no atendimento de homens
e mulheres e na ala de pediatria infantil de crianças abaixo de quinze anos.
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O protocolo, inicialmente lançado em 2000, sofreu modificações em 2002, 2010
e 2016. Observa-se como positivo estas constantes renovações, pois a reedição do
protocolo sempre vem antecedida de constantes interações nas reuniões da comissão.
São momentos em que as instituições apresentam seus fluxos internos, que sugestões
são debatidas, são incorporados decretos e normativas, novas medicações mais eficazes
são sugeridas, situações que acabam agregando os diferentes membros. Inclusive, no
ano de 2015 a comissão se desarticulou e ficou meses sem realizar as reuniões e como
estratégia a coordenação convocou os representantes para atualização do protocolo. A
partir daí, os atores voltaram a se reunir e interagir, acarretando a publicação do
protocolo em 2016.
Cabe ressaltar que a área da educação tanto municipal quanto estadual, não está
presente em nenhuma das edições do protocolo. Apesar do Secretário Estadual de
Educação ter assinado em 27 de Abril de 2015 um Termo de Compromisso para a
atenção integral às pessoas em situação de violência doméstica, violência sexual e
outras violências. Fato que acaba por impactar na trajetória da rede, pois ela deixa de
atuar de forma preventiva, no sentido de combater a violência, e se concentra em operar
de forma reativa, no tratamento do agravo. Este fato foi pauta de diversas reuniões em
que a pesquisadora esteve presente e os atores expressaram a necessidade de inserir a
área da educação na rede, segundo um dos atores “já foi conversado para eles
participarem, mas foi se deixando para trás”. Há um tempo houve um contato com
alguém da educação, responsável pelos projetos na escola, mas este contato foi se
perdendo e o assunto não foi retomado.
Em uma das reuniões um dos atores pontuou que a questão da violência não
deve estar limitada à saúde e que, neste sentido, a educação deveria estar inserida no
Comitê Estadual para a realização do trabalho de prevenção. E declara “a prevenção em
si, que a gente teria que estar trabalhando na rede a gente não está conseguindo. É um
desafio para nós”. A rede como promotora do combate à violência precisa trabalhar de
forma mais geral, de modo a promover a cultura da paz. Ainda foi ressaltada a
importância de “estar perto dos trabalhos que estão sendo feito nas comunidades, como
exemplo o do Padre Vilson Grow. A rede deveria estar mais articulada com esses
projetos. Fazer parceria para fortalecer a rede”.
Segundo E14, existe um programa do Ministério da Saúde, o Programa de Saúde
nas Escolas (PSE) em que várias temáticas são tratadas de forma educativa. Inclusive as
representantes da Vigilância Epidemiológica participaram, em 2016, das reuniões do
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PSE em vários distritos, para apresentar sobre a mortalidade no trânsito, as causas de
mortes, os dados epidemiológicos e as questões educativas que precisam ser abordadas,
que envolvem bicicleta e faixa de segurança. Neste sentido, E14 reconhece importância
de fazer o mesmo trabalho com a temática da violência. E17 relata o projeto existente,
CREMV na escola, mas especificamente com os EJA‟s, sobre a temática da violência e
ressalta o retorno positivo das alunas, contudo, esta é uma ação institucional e não como
RAIVS.
A interação com a Universidade é um dos aspectos bastante positivos na RAIVS
e que se torna importante, haja vista o número expressivo de alunos que realizam
estágio no Hospital Universitário, porta de entrada e referência no atendimento às
pessoas em situação de violência. O HU assume significativa relevância pelos casos de
violência sexual notificados, segundo dados retirados do SINAN, o Hospital
Universitário foi o segundo com maior número de notificações, chegando a quase 50
casos, perdendo apenas para o Hospital Infantil, com 55 casos. Cabe ressaltar, a
dificuldade encontrada pelo HU com a troca de gestão, assumida pela EBSERH em
2016, causando falta de pessoal e consequentemente a suspensão temporária do
atendimento de crianças e adolescentes (até 15 anos incompletos) em situação de
violência sexual no setor de Emergência Pediátrica. A multiplicidade, volatilidade e
inconstância dos arranjos institucionais dos processos políticos, afirmada por Frey
(2000) impactam diretamente nas ações das redes públicas. Esta situação foi contra a
portaria ministerial que prevê a disponibilidade de uma equipe multidisciplinar para este
tipo de atendimento. O HU é a única instituição federal vinculada a Rede de Atenção de
Florianópolis.
Frente a esta constante adversidade enfrentada pela rede cabe expressar que uma
característica presente é a flexibilidade, pois, de acordo com Pierre e Peters (2000), as
redes estão num contexto dinâmico e sua configuração inclui e sofre influência de
diversos atores, que podem mudar a qualquer momento. Neste sentido, a rede se adapta
e recorre a mecanismos alternativos de modo a se adaptar no novo cenário. Apesar das
grandes dificuldades enfrentadas em relação aos recursos humanos e financeiros, as
vítimas encontram nos serviços o apoio e tratamento para dar continuidade à vida.
Em 2016, aliado a publicação da nova edição do protocolo, a comissão criou
Grupos de Trabalho (GT) e Gestão da Informação (GI) que atuaram diretamente no
estabelecimento de missão, visão, carta de princípios e código de conduta. Foi instituído
como missão: Fortalecer a articulação dos serviços que compõem a RAIVS para acolher
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integralmente as pessoas em situação de violência sexual; e a visão: Ter serviços
qualificados no atendimento às pessoas em situação de violência sexual e contribuir
para a promoção da cultura de paz em Florianópolis/SC.
A proximidade geográfica da Rede de Atenção de Florianópolis com o Comitê
Estadual não traz uma aproximação na atuação frente à violência sexual, neste sentido, a
rede possui o mesmo contato existente entre as demais redes estudadas. Entretanto, se
recorre à coordenação do Comitê Estadual quando necessário e dúvidas são sanadas
pelo contato direto por whatsapp.

6.4.2.2 Interação
As interações na RAIVS acontecem com frequência e são consideradas
importantes para fortalecer a articulação em rede. As interações se dão pessoalmente
nas reuniões, eventos, treinamentos, palestras, capacitações e também por whatsapp. As
interações, em grande parte, ocorrem em função do atendimento, no que tange a
orientações e nos auxílios às instituições. As reuniões da comissão são momentos de
interação em que os representantes das instituições pontuam aspectos referentes aos
próprios serviços. Neste sentido, os assuntos permeiam as áreas da saúde, segurança
pública e assistência social, com uma predominância de assuntos da área da saúde,
influenciada pelo maior número de representantes na comissão.
Nas reuniões em que a pesquisadora esteve presente, discussões pertinentes a
temática da violência também foram fomentadas pelo conselho tutelar e CREAS de
modo a ajudar o grupo a entender a complexidade do atendimento destas instituições. O
conselho tutelar impulsionou um debate sobre negligência em que a família que deixar
de vacinar os filhos serão denunciados ao Ministério Público, inclusive aqueles que o
fazem por opção, devido ao estilo de vida. No que tange ao atendimento houve
discussão sobre a guarda de material coletado no exame de corpo e delito, que a vítima
tem o direito de preservar mesmo não registrando o BO. O debate se deu em torno do
armazenamento do material, pois o IGP faz a coleta e guarda do material com o registro
do BO e o hospital não possui espaço e ambiente adequado para tal. Segundo um dos
atores “em nível Federal propuseram a realização de uma Casa de Custodia no
Hospital para guardar esta coleta de material. Mas esse material não é de
responsabilidade da saúde. Nós nem temos estrutura para isso”. Inclusive, foi alegado
que o advogado do agressor pode questionar a prova pela inadequação da estrutura. E
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apontaram como importante a interação com o Comitê Estadual para estas discussões,
pois “ali que a gente começa a avançar. Não tem outro espaço. O órgão é estadual.
Tem que partir do Governo mesmo”.
Torna-se importante pontuar, segundo Provan e Fish (2007), que as relações não
são estáveis ao longo do tempo. Elas podem oscilar, levando a determinadas instituições
interagirem dependendo da representação num dado momento. Ou até o mesmo
representante intercalar momentos de maior e menor interação. Cita-se o caso da
DPCAMI, que por um tempo não teve representação presente na comissão, contudo
atualmente possui um representante bastante atuante e envolvido com as questões da
rede.
Na RAIVS busca-se trabalhar com os profissionais o acolhimento da pessoa que
sofre violência, de modo a se evitar a exposição e revitimização. É repassado o cuidado
que os profissionais da unidade básica de saúde precisam ter, por ser próximo à vítima e
morar no mesmo bairro, de saber tratar a situação com sigilo. Conforme E14 a
sensibilização vai desde a recepcionista ao médico porque durante o atendimento a
vítima passará por vários profissionais. Ocorrem situações de a agenda ficar aberta com
informações da pessoa que sofreu violência e ser vista pelos demais profissionais da
unidade, do profissional perguntar no ambiente quem é a vítima de violência, na frente
de todos. Diante a este fato que se percebe a necessidade de orientar os profissionais,
que as vezes envolvido no serviço, não se dão conta destas questões.
Como estratégia para manter a comunicação, as redes sociais são bastante
utilizadas. Segundo E14, quando existe um problema que precisa de resolução rápida os
profissionais recorrem ao whatsapp. Às vezes acontece do profissional necessitar de
orientação para algum encaminhamento, então é passado o contato de quem possa
auxiliar a conduzir o atendimento. Paralelamente, os atores têm o cuidado de não expor
o nome da vítima e os dados, comenta-se apenas sobre a situação.
Os valores criados por meio das interações são a cooperação e o respeito. A
cooperação no sentido de viabilizar a articulação dos serviços e do fomento à ajuda
entre os atores. A cooperação é facilmente disseminada entre os atores que interagem
com frequência, contudo é mais difícil de ser absorvida pelos representantes que não
estão frequentemente presentes nas reuniões. O respeito é valorizado por ser uma
composição coletiva em que as diferentes visões de mundo são vistas como
imprescindíveis para a atuação em uma temática complexa como a violência.
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A comunicação se dá por diversos meios como pessoalmente, facebook, e-mail,
telefone e whatsapp. A tecnologia está bastante presente na comunicação do grupo e é
vista como uma ferramenta facilitadora, que agiliza a troca de informações e se propaga
a um número maior de pessoas. As comunicações se dão de forma homogênea aos
atores, por se ter criado uma linha de trabalho que vem se perpetuando com o tempo, já
que existem representantes que participam da comissão há vários anos.
De acordo com Fernandes e Mazza (2013) as informações e a comunicação são
importantes, pois impulsionam a propagação de energia, de modo a sustentar as
articulações e a produzir um efeito sobre todos os elementos da rede, ou seja, o
feedback ou retroalimentação. Quando questionados a respeito da comunicação do
retorno às instituições dos assuntos tratados nas reuniões, E15 relata que as informações
são repassadas aos profissionais nas reuniões mensais. Caso haja um acordo maior é
repassado ao chefe da emergência. E quando se trata de algum encaminhamento do
fluxo é conversado diretamente ao diretor para que a informação seja repassada aos
demais profissionais. Inclusive, as discussões do grupo de informações sobre os casos
discutidos também foram repassados aos profissionais da instituição. Segundo E16
poucas são as reuniões para o repasse de informação, “é um item que a gente gostaria
muito....então foi um pedido que eu fiz, inclusive de capacitação”. De acordo com E17,
as informações sobre as reuniões da RAIVS são repassadas na semana seguinte com
todos os profissionais da instituição. É repassado o que a comissão decidiu, como
mudanças, protocolo e cursos, “mas quase sempre são só informações”.
Os conflitos fazem parte das rotinas e discussões, os temas são debatidos de
maneira a buscar uma unidade de ação, mas que muitas vezes não significarão a unidade
de pensamento. E14 coloca que em uma das reuniões a representante da Policia Civil
pontuou em reunião que ela não se sente representada na RAIVS porque os assuntos
estão muito voltados para a saúde. Contudo, a entrevistada pontua que era um momento
de discussão do protocolo, mas que no próximo ano se trabalhariam outros temas. A
representante da Policia Civil não voltou a frequentar as reuniões da comissão. Outro
conflito que ocorreu em reunião foi em relação ao atendimento das vítimas na atenção
primária, em que não havia concordância entre o profissional da atenção primária e da
saúde do estado.
Segundo E15, as orientações para o atendimento estão embasadas pelo protocolo
da RAIVS, que se apoia na norma técnica do Ministério da Saúde e que são consultadas
em caso de dúvida. Na percepção de E16 existem diferentes visões na instituição, pois
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alguns acreditam que a realização da atividade essencial do atendimento é cumprir a
função e outros pensam que é necessário atender bem a pessoa além do desempenho do
papel. E relata que atender bem não é apenas realizar o procedimento de criminalização
da forma como a lei determina, mas fazer o acolhimento, prestar um serviço que gere
um bem-estar para a pessoa e uma satisfação. “E isso não é um ponto de vista
amplamente compartilhado, tendo em vista que a tarefa essencial é o procedimento, é
nesse sentido. E isso faz diferença”. Na percepção de E17 os discursos são mais coesos
e existe pouca contradição devido o constante diálogo nas reuniões semanais e que
acabam por tornar os discursos mais homogêneos.
A interação entre os atores favorece o aparecimento de laços entre os atores,
podendo ser mais fortes e densos ou mais fracos e com pouca densidade. E15 considera
como laço forte dos serviços da prefeitura e conselho tutelar, pois a informação flui com
mais facilidade. Para E16 existe um laço forte entre a DPCAMI e o Hospital Infantil,
contudo um laço unidirecional, pois muitas vezes uma demanda do hospital não é
cumprida pela delegacia. No entendimento de E17 há um laço forte entre o CREMV e o
judiciário e Ministério Público, pela existência de um diálogo maior.
No que tange aos laços fracos da rede, E15 identifica a ausência de apoio da
Secretaria de Estado da Saúde e o IGP, por falta de diálogo entre as instituições. E16
considera como laço fraco a relação existente entre delegacia e conselho tutelar.
Diariamente se percebe uma dificuldade de comunicação, “a dificuldade de estabelecer
uma visão comum sobre o que é o serviço a ser oferecido, qual é o papel das
instituições, então eu percebo um laço bastante frágil”. E16 pontua que mesmo uma
comunicação formal deve passar por uma reciprocidade e se não ocorrer da melhor
maneira possível, haverá dificuldade de se propor soluções coletivas para os problemas.
O entrevistado infere ainda que “a Rede de Atenção de Florianópolis passa por uma
crise, pois há uma dificuldade grande, muitas vezes, de fazer com que alguns
encaminhamentos sejam atendidos”. E17 não identifica a existência de laços fracos,
pois segundo a entrevistada a instituição recorre pouco a RAIVS.
No que tange a atuação das diferentes esferas na rede, municipal, estadual e
federal, E15 aponta que não percebe a participação do Estado (considerado pela
entrevistada como secretaria) de maneira efetiva e a fim de dar um respaldo à rede. Há
algum tempo atrás a secretaria acompanhava e tinha presença frequente nas reuniões,
contudo os profissionais se aposentaram e trocaram de setor. A profissional que
representou a SES, segundo E15, estava muito ligada ao número de notificações e
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preocupada com a pouca quantidade. E questiona, “e os atendimentos? Onde está o
respaldo?”. Para E16 o contato entre as diferentes esferas na rede implica, as vezes, num
pouco de aspereza, mas entende como comum, devido aos desafios de integrar
diferentes instituições, mas vê como positiva a articulação. De acordo com E16
“A gente tem bastante instituições, a gente percebe bastante gente
interessada, o que precisa na minha opinião, em alguns momentos, é
um evento até para que os gestores dos serviços conheçam e
reconheçam o que tem sido produzido em rede porque também os
gestores mudaram, tanto municipais quanto estaduais. Então a gente
percebe que estamos em um momento de crise, mas também em um
momento bastante oportuno para reafirmar a rede, para dizer que ela
é importante e porque ela é importante, porque a articulação pode
produzir soluções globais e que as soluções em recorte não dão conta
dos problemas da vida das pessoas”.

E17 não observa conflito em relação à saúde nas diferentes esferas. E a
entrevistada acredita que entre os serviços da rede, mesmo estando em diferentes esferas
se consegue ter um diálogo. Contudo E17 percebe que a vítima não consegue separar os
serviços, “a mulher não consegue separar quem é o CREMV, do juizado, da delegacia”.
Esse fato pode ser visto como positivo, pois mostra uma fluidez nos diferentes
atendimentos, contudo a entrevistada critica a situação pela vítima trazer as angústias,
mal atendimento e a não resolução dos problemas de outro serviço.
Apesar de não haver a participação da sociedade civil no momento atual, E15
considera esta interação positiva. Ela afirma que participa do Comitê de Ética em
Pesquisa e que possui uma representatividade do usuário e afirma que a realidade é vista
sob um diferente olhar. E sugere trazer para a rede um representante do usuário “uma
mãe que passou por essa situação, o que ela poderia contribuir. Ou outro leigo que
desconheça totalmente, não sei como se capta esse tipo de representatividade”. Para
E16 cabe a rede provocar as entidades civis para a participação. E afirma “muitas vezes
eles não entendem qual a sua função, mas a sociedade civil tem a grande possibilidade
de colocar a voz do usuário, de quem precisa, dos representantes dos usuários para
dizer quais são os caminhos que deseja que o serviço público percorra”. Na percepção
de E17 seria interessante a participação da sociedade civil para que a população
conhecesse mais o serviço, assim eles teriam informações sobre o atendimento, como os
hospitais de referência e o procedimento para o abortamento legal.
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6.4.2.3 Aprendizagem
Na percepção de Provan e Fish (2007) as práticas, estruturas e interpretações
dentro de uma rede devem ser disseminadas e duradouras, no entanto, não
necessariamente universal, para resultar em resultados de rede. A aprendizagem em rede
ocorre, mas a um ritmo um pouco diferente e em uma ordem diferente do que é
encontrado nas concepções tradicionais de aprendizagem. A aprendizagem na Rede de
Atenção de Florianópolis se dá por diversas formas, informações e conhecimentos que
são repassados por meio das reuniões, capacitações, treinamentos e eventos que a rede
participa.
As reuniões são um momento em que os atores interagem, trocam informações
sobre a temática e incorporam algumas ações nos atendimentos, inclusive a troca entre
os profissionais fazem com que haja um melhor entendimento sobre a temática que
surge sobre diferentes perspectivas. Neste sentido, segundo Fernandes e Mazza (2013),
as redes podem construir relações confiáveis entre seus membros, embasadas na troca
de informação e conhecimento. Em uma das reuniões foi discutido sobre uma vítima de
violência doméstica, que mesmo a rede sendo específica de violência sexual, os atores
precisam orientar as pessoas que procuram os serviços. Foi sugerido encaminhar as
vítimas ao CREMV, serviço de referência no atendimento de mulheres vítimas de
violência doméstica. A profissional relatou que não havia encaminhado porque a vítima
expôs que o marido disse que ia melhorar. Então, uma das representantes da saúde
lembrou uma palestra que o grupo teve no ano anterior sobre o ciclo da violência e que
o estágio em que a pessoa está era uma das fases deste ciclo, e recordaram as várias
etapas deste processo.
A aprendizagem ocorre individualmente, em grupo ou na rede como um todo.
Alguns membros se preocupam em buscar conhecimento e novos aprendizados sobre a
temática, atualmente dois representantes da saúde fazem o doutorado na área. Na visão
de E14 os aprendizados individuais devem partir da iniciativa do profissional, pois o
governo não se encarrega de subsidiar as capacitações. A entrevistada cita que as
normativas, decretos e leis estão no site da prefeitura e do Ministério da Saúde, para
acesso de todos, bem como livros atuais que muitas vezes são indicados pelos atores. A
aprendizagem em grupo ocorre por meio de capacitações e treinamentos.
As capacitações, treinamentos e eventos ocorrem com frequência na rede. E
segundo Fernandes e Mazza (2013) as trocas de informação e conhecimento podem
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construir relações confiáveis entre seus membros. A pesquisadora teve a oportunidade
de participar de uma capacitação oferecida para as Unidades Básicas de Saúde realizada
em 2017. A intenção da RAIVS foi de apresentar a rede aos profissionais, o fluxo de
atendimento e a sensibilização para a notificação. A dinâmica da capacitação da RAIVS
foi bastante interessante por tentar trabalhar a temática da violência sexual em relação a
diferentes perspectivas. Num primeiro momento houve apresentação dos membros e
fluxo, explanação sobre violência e apresentação de um filme. Num segundo momento
em pequenos grupos os profissionais trabalharam com dois casos e sua possível solução,
que depois foi elucidado, conforme o protocolo, pelos palestrantes. E num terceiro
momento foi apresentada a ficha do SINAN com orientações de preenchimento e
sensibilização da importância da documentação. O retorno foi bastante positivo,
contudo reforçou a ideia de que muitos profissionais que atendem pessoas em situação
de violência sexual desconhecem o protocolo RAIVS.
Aos representantes das instituições entrevistados para a pesquisa foi questionado
se os profissionais recebem capacitação para o atendimento das pessoas que sofrem
violência sexual. De acordo com E15 o ambulatório recebe capacitação para o
atendimento à pessoa em situação de violência, “contudo na emergência é mais difícil”.
Foram realizadas capacitações que contemplassem os profissionais dos diferentes
setores, desde a limpeza, da segurança, da escrituração e da enfermagem, com rodas de
conversas para a troca de experiências. E16 descreve que não há um treinamento e nem
capacitação específica, inclusive para os profissionais que ingressam na instituição. Que
é agravado pelo fato da instituição não discutir o protocolo, não se reunir para sugerir
apontamentos e o atendimento não estar condizente com o protocolo. Esta situação
acarreta na prática os vários problemas de encaminhamento das vítimas, interação entre
os profissionais, que são identificados. E17 afirma que as capacitações não estão sendo
frequentes, em 2016 ocorreram duas.

E ressalta que é difícil os profissionais se

envolverem em capacitação devido a alta demanda do serviço.
Quando questionada se o aprendizado na rede é incorporado nas rotinas da rede
e institucionalizado, a princípio E14 respondeu que não. Contudo quando a
pesquisadora apontou algumas discussões realizadas nas reuniões e que foram anotadas
em ata para serem incorporadas na próxima atualização do protocolo. E14 concordou e
pontuou que a interação na rede, com atores e outras pessoas que participam das
reuniões trazem novas perspectivas,“nesse meio tempo estamos construindo outras
coisas, estamos agregando pessoas, e quantas pessoas foram agregadas nesse último
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ano. E então tu és uma agregação nesse último ano, e a Taís, e o Ronaldo, pessoas
novas que entraram nesse último ano”.
No último ano, pontua E 14, houve um ganho de conhecimento por meio dos
treinamentos participados, a revisão do protocolo a capacitação da rede. Ressalta-se o
momento de discussão nas reuniões sobre a atualização do protocolo como um
momento de grande troca de conhecimento e aprendizagem. Como exemplo, as
informações sobre medicações mais eficazes que são levadas às reuniões e incorporadas
ao protocolo. Fato relevante que cabe descrever é que com a criação dos grupos de
trabalho e de informação os atores sentiram a necessidade de discutir sobre a ética que
envolve esta temática. Foi chamada uma pessoa com conhecimento em ética para
conversar com os grupos (GT e GI), como a fala elucidou muitas questões envolvidas
com o atendimento, a palestrante foi chamada para uma fala no evento de lançamento
da última edição do protocolo em que estavam presentes autoridades, e as áreas
envolvidas na rede.
De acordo com E14 existem alguns obstáculos, como a cultura do machismo e a
rotatividade, para o processo de aprendizagem. Ainda existem alguns profissionais que
atribuem a violência à mulher acabam questionando a vítima sem necessidade, estes
acabam tendo dificuldade em aprender sobre sensibilização e revitimização. A
rotatividade de pessoas dificulta a aprendizagem no sentido que as vezes uma discussão
está avançada e é necessário retroceder para inserir o novo profissional na discussão,
pois ele entra fora de contexto. E questões que já foram discutidas pelo grupo, como
exemplo, a ética, o profissional não possui o pré-conhecimento para acompanhar. E
pontua que “o rodízio de profissionais ainda é um fator frágil”. A pesquisadora pontua
também como obstáculo para a aprendizagem o grande número de atores, alguns ainda
não conseguem ser abarcados nas reuniões, eventos e capacitações.
Segundo Foray e Lundvall (2000) existem vários tipos de conhecimentos,
aqueles considerados como informação e o conhecimento que agrega habilidades e
competências. O conhecimento pode ser repassado de fatos e informações, por exemplo,
informações sobre medicamentos eficazes que surgiram, informações de palestras sobre
a temática, modificações nas leis e novos decretos. O conhecimento prático possibilita a
aprendizagem dos atores e elas ocorrem por meio das discussões de casos. Estas
discussões acontecem após a reunião e participam as instituições envolvidas no
atendimento. O conhecimento no que tange a habilidade em lidar com pessoas são foco
de preocupação da comissão que se preocupa com a sensibilização e revitimização,
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contudo é um conhecimento que não se propaga a todos os atores da rede, pois
conforme comentado, devido a alta rotatividade de profissionais as capacitações não
conseguem alcançar a todos. É de se considerar também que algumas áreas necessitam
de uma maior sensibilidade no atendimento, como a delegacia e o IGP, instituições que
historicamente não frequentam assiduamente as reuniões.
No que tange a transformação do conhecimento tácito e explícito (NONAKA e
TAKEUCHI, 1997) ele ocorre na rede com frequência e pode ser exemplificado no caso
dos novos medicamentos surgidos. Normalmente por meio dos médicos são levadas
informações sobre os medicamentos que são mais eficazes e que provocam menor efeito
colateral e que acabam sendo utilizados nos hospitais para os tratamentos. Após a
utilização e comprovação da eficácia eles são atualizados no protocolo. Tendo sido
atualizado o protocolo é repassado aos atores e utilizado para capacitação nas
instituições. Algumas vezes a troca da medicação é sugerida, por meio de norma técnica
do Ministério da Saúde, e logo atualizado no protocolo.

6.5 SÍNTESE DO CAPÍTULO

É possível apontar alguns pontos fortes encontrados na Rede de Atenção às
Pessoas em Situação de Violência Sexual de Joinville e que demonstram a importância
desta articulação. A coordenação da rede possui um papel claro e é exercida pela área da
assistência social, quebrando o estigma de “Redes de Atenção da Saúde”. As reuniões
frequentes fortalecem as áreas e empoderam os profissionais que se apropriam das
informações para a execução do atendimento. A colaboração na rede ocorre sob
diferentes prismas, tanto entre os atores, quanto com outros municípios vizinhos que
demandam o atendimento às pessoas em situação de violência, mas sem condições de
atender a este público como prevê as normativas estabelecidas pelo Ministério da
Saúde. A rede agrega os diferentes serviços envolvidos no fluxo de atendimento e
fortalece os serviços por meio da articulação. Sob a ótica da interdependência existente
na articulação há uma empatia, mesmo que incipiente, gerada pelas intensas discussões
sobre o protocolo e as colocações dos fluxos internos das instituições, gerando um
conhecimento e entendimento sobre o trabalho dos diferentes atores. No que tange aos
resultados da rede, aponta-se como pontos fortes a diminuição da revitimização e da
fragmentação do atendimento, consequências de um trabalho vinculado dos serviços.
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Também se apresenta o reconhecimento dos atores da importância das trocas e
aprendizado advindo da articulação.
Durante a trajetória da Rede de Atenção de Joinville identificou-se uma
liderança que mobilizou a rede em alguns momentos em que a comissão estava
desarticulada, chamando os atores a se encontrarem novamente. No que diz respeito a
interação, ressalta-se como ponto forte o respeito como valor disseminado entre os
atores, o que acarreta o respeito às diferenças existentes, eixo central da articulação.
Uma das formas de geração de conhecimento na rede é por meio da prática, know how,
da discussão dos casos que são levados às reuniões o que possibilita aos atores conhecer
o que está ocorrendo na ponta, principalmente para aqueles que não estão lidando com o
atendimento diretamente, como por exemplo, os representantes da vigilância sanitária.
São pontuados no quadro 6.1 os pontos fortes e fraquezas da Rede de Atenção de
Joinville.
Quadro 6.1 – Pontos fortes e fracos das categorias de análise da Rede de Atenção às
Pessoas em Situação de Violência Sexual de Joinville
CATEGORIA DE
ANÁLISE
Estrutura de
Governança
Governança

Colaboração

Interdependência

Resultados

Análise de Rede
Trajetória

Interação
Aprendizagem

PONTOS FORTES

- Reuniões frequentes;
- Coordenação com papel claro e
exercida pela assistência social (não
concentrado na saúde).
- Colaboração sob diferentes prismas:
interno e externo à rede.
- Empatia entre os atores (incipiente);
- Agregar diferentes serviços na
articulação em rede;
- Fortalecimento dos serviços por
meio da articulação.
- Diminuição da revitimização e
fragmentação do atendimento;
- Reconhecimento dos atores da
importância das trocas e aprendizado
advindo da articulação.

- Presença de uma liderança que
mobilizou a rede em alguns
momentos.
- Respeito como valor disseminado.
- Capacitações e participação em
eventos.
- Geração de conhecimento a partir
da prática (casos) -Know how

PONTOS FRACOS

- Pouca adesão da área da segurança
pública nas reuniões.

- Colaboração incipiente da segurança
pública. Caracterizado como “conversa
assertiva” (HARDY e outros, 2005).
- Dificuldade no sentimento de pertencer
a um todo pela rotatividade de
profissionais;
- Desconhecimento do protocolo por
alguns profissionais.
- Dados pouco expressivos devido às
subnotificações;
- Dados da saúde e segurança pública, em
relação ao atendimento, com grandes
divergências;
- Processo de avaliação incipiente.
- Período de 2013 a 2016 sem atividades
da comissão.
- Inexistência de representação da
sociedade civil na comissão.
- Grande rotatividade de atores que se
torna obstáculo;
- Grande número de atores na rede que
não conseguem ser abarcados nas
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reuniões, capacitações e eventos.
- Ausência de política de educação e
formação continuada.

Fonte: Elaborado pela autora.

No que tange às fragilidades da Rede de Atenção de Joinville, identificou-se a
pouca adesão da área da segurança pública, tanto o IGP, quanto a delegacia, nas
reuniões. É importante considerar que nem sempre, na trajetória da rede, as instituições
tem o comportamento linear, podendo ocorrer de haver uma maior participação em
alguns momentos e menor em outros. Neste sentido, a colaboração da segurança pública
é incipiente e o diálogo traçado entre a instituição e as demais pode ser pontuado como
uma conversa assertiva, que segundo Hardy e outros (2005) é baseada na concepção de
mundo dos atores. O absenteísmo nas reuniões e a alta rotatividade de profissionais
acarretam uma dificuldade de sentimento de pertencimento a um todo, característica da
interdependência em que os atores se atrelam na articulação de rede. E esta rotatividade,
por consequência um desconhecimento do protocolo, haja vista que a rede não consegue
suprir estes novos profissionais com as informações do protocolo devido a grande
demanda e por sua vez as instituições também não suprem esta lacuna.
Quando se analisa as fraquezas em relação aos resultados, pontua-se que os
dados do SINAN divulgados pela área da saúde são pouco expressivos devido às
subnotificações. Há uma divergência entre os dados da saúde e os da segurança pública,
indicando que algumas vítimas não seguem o fluxo de atendimento à violência sexual
por completo. Ainda no que diz respeito aos resultados, o processo de avaliação da Rede
de Atenção de Joinville se mostra incipiente, apesar de, por um tempo, ter sido realizado
um levantamento e discussão dos casos, é necessário um planejamento e ações a
respeito.
No período de 2013 a 2016 houve uma quebra das atividades da comissão da
Rede de Atenção de Joinville, o que acarretou um novo recomeçar quando o grupo se
reencontrou, pois houve, de certa forma, um rompimento na interação, na aprendizagem
e nas ações que estavam sendo encaminhadas pelo grupo. Novos atores se envolveram e
novos laços precisaram ser estabelecidos. Na trajetória da rede se observa uma interação
predominante entre as instituições da área da saúde o que denota uma fragilidade na
rede devido a importância das demais áreas no fluxo de atendimento e também uma
inexistência de representação da sociedade civil, que se configura como principal
beneficiadora do serviço. A grande rotatividade de profissionais se torna obstáculo para
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a aprendizagem, bem como o grande número de atores envolvidos na rede, que não
conseguem ser abarcados nas reuniões, capacitações e eventos. Foi ressaltada na
pesquisa a ausência de políticas de educação e formação continuada que poderiam servir
como cursos de especialização para os profissionais com emissão de certificados que
pudessem ser enquadrados no curriculum.
Identificam-se alguns pontos fortes na Rede de Atenção às Pessoas em Situação
de Violência Sexual dos municípios da AMOSC, como a existência de alguns
profissionais mais sensíveis à temática que se esforçam para a aplicação do protocolo.
Dentro da rede é instigado que a colaboração transcenda o espaço da comissão, o que
ocorre, mas pontualmente e pessoalmente, quando as instituições entram em contato
diretamente para a resolução de problemas no atendimento. Percebe-se como positivo o
fato da rede agregar os diferentes serviços na articulação e a existência de um
fortalecimento dos serviços. No que diz respeito aos resultados há uma diminuição da
revitimização e da fragmentação do atendimento, por mais que não haja reuniões no
momento o protocolo continua sendo seguido pelos profissionais das instituições.
Cabe ressaltar que apesar da falta de reuniões na rede regionalizada, considerase um ponto positivo o surgimento de sub redes para tratar a temática. Estas sub redes se
concentram ainda em uma área, mas pelo relato de E9 sobre as redes da assistência
social, a área da saúde está sendo envolvida pelos encaminhamentos realizados ao
paciente. Por fim, a aprendizagem na rede é realizada por meio da prática, know how,
que acaba agregando ao profissional diferentes conhecimentos que serão aplicados por
ele em outras situações. Considera-se que haveria outros tipos de aprendizados, como o
organizacional e o de rede, apontado por Angeloni e Steil (2011) se os encontros
periódicos estivessem ocorrendo. São identificados no quadro 6.2 os pontos fortes e
fracos da Rede de Atenção dos municípios da AMOSC.

Quadro 6.2 – Pontos fortes e fracos das categorias de análise da Rede de Atenção às
Pessoas em Situação de Violência Sexual dos municípios da AMOSC.
CATEGORIA DE
ANÁLISE
Estrutura de
Governança
Governança

Colaboração

PONTOS FORTES

- Existência de alguns profissionais
mais sensíveis à temática que se
esforçam para aplicação do
protocolo.
- É instigado que a colaboração

PONTOS FRACOS

- Ausência de reuniões;
- Papel da coordenação pouco definido.

- Falta de uniformidade nas ações;
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Interdependência

Resultados

Análise de Rede
Trajetória

Interação

Aprendizagem

transcenda o espaço da comissão.
- Agregar diferentes serviços na
articulação em rede;
- Fortalecimento dos serviços por
meio da articulação.

- Diminuição da revitimização e da
fragmentação do atendimento.

- Criação de subredes.

- Participação de pequenos
municípios por meio do suporte da
rede.
- Aprendizagem individual por meio
da prática.

- Referência dos serviços muito pessoais.
- Visão dos atores de que a rede é da
Secretaria de Desenvolvimento Regional;
- Desconhecimento do protocolo por
alguns profissionais;
- Dificuldade no sentimento de
pertencimento a um todo.
- Dados pouco expressivos devido à
subnotificação;
- Sem processo de avaliação.
- Maior dificuldade na articulação por ser
uma rede regional e envolver diversos
municípios.
- Dificuldade de disseminação das
informações nas instituições.
- Grande rotatividade de atores que se
torna obstáculo para o aprendizado;
- Ausência de política de educação e
formação continuada.

Fonte: Elaborado pela autora.

Como fraquezas na Rede de Atenção dos municípios da AMOSC é possível
apontar a ausência de reuniões da comissão, este é um aspecto bastante relevante
quando se tem como objeto uma articulação de diferentes áreas e esferas, pois é por
meio dos encontros que os atores se reconhecem como parte de um todo, as interações
são reforçadas e discussões são promovidas para sanar as dificuldades e gargalos
encontrados no atendimento. Aliado a este fato tem-se um papel da coordenação pouco
definido, ao mesmo tempo em que a Secretaria de Desenvolvimento Regional fomenta a
articulação, surge o discurso de que os atores precisam se empoderar e se organizar para
que a conexão entre os serviços ocorra. Há uma falta de uniformidade das ações, haja
vista a falta de encontros e conversas entre os atores, que acarreta a predominância da
pessoalidade como referência dos serviços.
Segundo E6 há uma visão dos atores de que a rede é da Secretaria de
Desenvolvimento Regional que acarreta uma expectativa de que a SDR se encarregue
de realizar as atividades que devem ser compartilhadas neste tipo de articulação, como
por exemplo, a representação da rede e atualização do protocolo. Alguns profissionais
desconhecem o protocolo e sem os encontros periódicos a situação acaba sendo
agravada, pois a representação da instituição acaba tendo um papel crucial de
disseminar o protocolo e as informações para que o mesmo se mantenha em uso. Sem a
existência das reuniões há uma dificuldade dos atores se sentirem pertencentes a um
todo. No que tange aos resultados, os dados do SINAN são pouco expressivos, devido
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às subnotificações, contudo esta afirmação se baseia no relato de E6 já que as
informações não foram enviadas até o momento de redação deste capítulo. A rede não
possui processo de avaliação.
A Rede de Atenção dos municípios da AMOSC possui maior dificuldade de
articulação por ser uma rede regional e envolver diversos municípios, considerando as
limitações dos municípios menores. E no que tange a interação há uma dificuldade de
disseminação das informações às instituições que se torna crucial para que os demais
atores das instituições implantem as ações previstas no protocolo. Tanto a grande
rotatividade de pessoal, quanto a ausência de políticas de educação e formação
continuada são obstáculos para a aprendizagem na rede.
No que concerne aos pontos fortes da Rede de Atenção e Proteção às Pessoas em
Situação de Violência Sexual de Blumenau tem-se que a comissão possui reuniões
frequentes aliada as reuniões do Gabinete de Gestão Integrada Municipal que acarreta
um fortalecimento dos vínculos institucionais. Percebe-se uma adesão dos atores nas
ações colaborativas sob diferentes prismas, como por meio de capacitação e
representação da rede em eventos. Há uma sensibilização para a multiplicação das
informações nas instituições que acarreta a propagação do protocolo para um número
maior de atores. Esta propagação fortalece a articulação e os serviços que se mantém em
sintonia para o atendimento das vítimas. Como resultado, já que não há uma
mensuração dos casos e monitoramento bem como um processo de avaliação efetivo, é
possível inferir que há uma diminuição da revitimização e fragmentação do atendimento
se comparado ao atendimento individualizado de cada instituição, forma como era
viabilizado antes do surgimento da rede.
Em relação a trajetória da rede é possível apontar como ponto forte a existência
do Serviço de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SAVS)
que concentra os dados e informações sobre a temática da violência sexual e é
reconhecido como referência no atendimento. Observa-se que a área de segurança
pública interage e possui aproximação com os atores da rede incorporando o trabalho
em grupo e cooperativo. Pode-se considerar esta aproximação um grande avanço haja
vista a limitação de participação que historicamente a área possui neste tipo de
articulação. Consideram-se as capacitações e as participações em eventos um aspecto
propulsor e fomentador de aprendizagem na Rede de Atenção de Blumenau. São
apontados no quadro 6.3 os pontos fortes e fraquezas da Rede de Atenção.

305

Quadro 6.3 – Pontos fortes e fracos das categorias de análise da Rede de Atenção às
Pessoas em Situação de Violência Sexual de Blumenau
CATEGORIA DE
ANÁLISE
Estrutura de
Governança
Governança

Colaboração

Interdependência

Resultados

Análise de Rede
Trajetória

Interação

Aprendizagem

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

- Reuniões frequentes;
-União das reuniões da rede e do
Gabinete de Gestão Integrada
Municipal.
- Adesão do grupo as atividades de
diferentes formas;
- Sensibilização para a multiplicação
das informações nas instituições.
- Fortalecimento dos serviços por meio
da articulação em rede;
- Agregar diferentes serviços na
articulação em rede.
- Diminuição da revitimização e
fragmentação do atendimento.

- Oscilação da representação na
comissão;
- Ausência da DPCAMI nas reuniões.

- Existência do SAVS que concentra os
dados e as informações e é referência
no atendimento às vítimas.
- Incorporação por instituições da
segurança pública do trabalho em
grupo e cooperativo.
- Capacitações e participação em
eventos.

- Momentos de desarticulação da
rede.

- Colaboração incipiente da
DPCAMI.

- Dificuldade de sentimento de
pertencimento a um todo de alguns
atores.
- Dados pouco expressivos devido às
subnotificações;
- Falta de monitoramento dos casos;
- Processo de avaliação incipiente.

- Representação da DPCAMI por
intermédio da delegacia de polícia
civil.
- Grande rotatividade de atores.

Fonte: Elaborado pela autora.

No que tange aos pontos fracos da Rede de Atenção de Blumenau é possível
identificar uma oscilação da representação na comissão, há uma rotatividade que
dificulta a continuidade e gera uma necessidade de retomar algumas atividades para
situar o novo integrante. Há a ausência da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente
Mulher e Idoso (DPCAMI) nas reuniões, que é representada pela Delegacia Civil. Esta
ausência faz com que a colaboração e a interação entre a DPCAMI e demais atores seja
incipiente dificultando o sentimento de pertencimento a um todo. Em relação aos
resultados, os dados do SINAN se apresentam pouco expressivos devido ás
subnotificações. Mesmo sob posse dos dados do SINAN o processo de avaliação é
incipiente e não há um monitoramento dos casos.
Ao longo da trajetória a Rede de Atenção de Blumenau teve alguns momentos
de desarticulação e foi retomada pela intervenção do Ministério Público. Estes
momentos se mostram prejudiciais pela interrupção de atividades que já estão sendo
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encaminhadas havendo necessidade de se retroceder em alguns aspectos. Contudo,
considerando o ambiente complexo e os inúmeros atores envolvidos na articulação estes
momentos acabam sendo inerentes a este tipo de configuração. Estes aspectos
influenciam diretamente no processo de aprendizagem da rede, fazendo com que haja
uma interrupção.
No que diz respeito aos pontos fortes Rede de Atenção Integral às Pessoas em
Situação de Violência Sexual de Florianópolis (RAIVS), ressalta-se as reuniões
frequentes que fomentam a interação e fortalecem a articulação entre as áreas. A
atualização do protocolo é frequente, considerando que as reedições levam um tempo
para serem produzidas devido as discussões promovidas entre os atores para a
construção do documento. São várias modificações e muitas idas e vindas às instituições
para que ele se encaixe nas necessidades observadas na prática. Um aspecto a ser
ressaltado é a disponibilidade dos atores em apresentar a rede, considerando a
predominância da área da saúde. Vários serviços são agregados à rede por meio da
articulação e acarreta o fortalecimento destas unidades, acarretando uma diminuição da
revitimização e da fragmentação do atendimento.
Aponta-se como positiva a inserção da UFSC na rede, tanto no atendimento às
vítimas pelo HU, quanto nos currículos dos cursos de graduação, contudo como
observado por E14 a abordagem do assunto deveria ser mais sistematizado e não
limitado apenas por meio de eventos, palestras e capacitações que os alunos estagiários
do HU participam. As redes sociais são utilizadas com frequência como meio de
interação e por meio delas são resolvidos os problemas mais urgentes bem como
servindo de espaço para a divulgação de ações. A RAIVS participa com frequência de
eventos e capacitações fomentando a aprendizagem na rede. Salienta-se que as reuniões
possuem um momento específico para estudo de casos e discussões a respeito das falhas
e gargalos encontrados no atendimento. No quadro 6.4 é possível identificar os pontos
fortes e fracos da Rede de Atenção.
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Quadro 6.4 – Pontos fortes e fracos das categorias de análise da Rede de Atenção às
Pessoas em Situação de Violência Sexual de Florianópolis
CATEGORIA DE
ANÁLISE
Estrutura de
Governança
Governança

Colaboração
Interdependência

Resultados

Análise de Rede
Trajetória

Pontos fortes

- Reuniões frequentes;
- Atualização frequente do protocolo.

- Disponibilidade dos atores em
representar a rede.
- Fortalecimento dos serviços por
meio da articulação;
- Agregar diferentes serviços na
articulação em rede.
- Diminuição da revitimização e a
fragmentação dos atendimentos.

Pontos fracos

- Predominância dos mesmos atores
representando a rede em eventos e
encontros;
- Ausência do IGP nas reuniões.
- Referência dos serviços muito
pessoais.
- Desconhecimento do protocolo por
alguns profissionais.

- Dados pouco expressivos devido às
subnotificações;
- Processo de avaliação incipiente.

- UFSC inserida na rede.

- Ausência da área da educação.

Interação

- Utilização de redes sociais para
agilidade da comunicação.

Aprendizagem

- Capacitações e participação em
eventos;
- Momento específico nas reuniões
para estudo de casos.

- Predominância da área da saúde;
- Inexistência de representação da
sociedade civil na comissão;
- Dificuldade de disseminação das
informações às instituições com
representações.
- Grande rotatividade de atores que se
torna obstáculo;
- Grande número de atores na rede que
não conseguem ser abarcados nas
reuniões, capacitações e eventos.

Fonte: elaborado pela autora.

De acordo com a análise realizada da Rede de Atenção de Florianópolis, é
possível pontuar algumas fragilidades e pontos fortes existentes no percorrer da
trajetória. Como fragilidade é possível apontar a ausência do IGP nas reuniões e a
predominância dos mesmos atores representando a rede em eventos e encontros, com
preponderância da área da saúde. As referências dos serviços ainda são muito pessoais,
o que acarreta a concentração das informações no representante das instituições e
diminuição da disseminação aos demais membros da rede. Neste sentido, surge outra
fraqueza da rede, o desconhecimento do protocolo por alguns profissionais. No que
tange aos resultados da rede, os atores reconhecem que os dados das notificações
(SINAN) são pouco expressivos devido a subnotificação dos casos. Mesmo com a
existência dos dados, extraídos do SINAN anualmente, o processo de avaliação é
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incipiente, pois necessitam de estratégias e ações para atuação nos gargalos do
atendimento.
Ainda em relação às fraquezas da rede, aponta-se a ausência da área de
educação, inclusive não pactuado no protocolo, que acarreta em uma falta de atuação na
prevenção da violência sexual. Percebe-se uma forte interação entre os atores da área da
saúde e uma inexistência de representação da sociedade civil na comissão, fato que
possibilitaria um retorno sobre o atendimento daqueles que recebem o tratamento.
Ressalta-se uma dificuldade de disseminação das informações da rede à instituição, não
há uma sistematização de modo que o pactuado seja repassado aos demais profissionais.
A rotatividade de atores se torna um obstáculo para a aprendizagem, normalmente já há
uma dificuldade de disseminação pelo número elevado de atores envolvidos no
atendimento e com a rotatividade a informação tende a ir junto com o profissional
cabendo uma orientação àquele que ingressa no serviço e que muitas vezes não
conseguem ser abarcados nas reuniões, capacitações e eventos.
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CAPÍTULO VII - ANÁLISE DE CONTEÚDO CONJUNTA DAS REDES DE
ATENÇÃO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL

O presente capítulo trata da análise conjunta das Redes de Atenção às Pessoas
em Situação de Violência Sexual sob a égide da governança de rede. As redes são
analisadas sob a perspectiva da estrutura de governança, em que são abordadas as
seguintes categorias: governança, colaboração, interdependência e resultados; e sob a
perspectiva de análise de redes com as categorias que seguem: trajetória, interação e
aprendizagem. Ainda neste capítulo é realizada a aproximação e o distanciamento das
Redes de Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual com o cenário
mundial e também, sugeridas algumas preposições para o desenvolvimento das Redes
de Atenção.

7.1 ANÁLISE CONJUNTA DAS REDES DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL

Uma série de novos problemas políticos transversais, segundo Torfing e
Sorensen (2007), veio à tona nos últimos tempos e este desenvolvimento reforçou o
apelo à coordenação horizontal por meio da interação entre diversos atores. É neste
contexto que surgem as Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual
de Joinville, dos municípios da AMOSC, de Blumenau e de Florianópolis que articulam
as áreas da saúde, da segurança social, da educação e da assistência social nas esferas
municipal, estadual e federal para o enfrentamento de um problema público que é a
violência sexual. Esta atuação em rede traz benefícios às vítimas que inexistem quando
o atendimento é realizado de forma isolada pelos órgãos públicos, que é a articulação de
modo a diminuir os gaps entre um serviço e outro e a diminuição da revitimização,
evitando que a vítima tenha que relatar o ocorrido para diversos profissionais
desnecessariamente. É o que a Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra
as Mulheres (2011) denomina de “rota crítica” que a mulher em situação de violência
percorre. Conforme a política, essa rota possui diversas portas-de-entrada, que devem
trabalhar de forma articulada no sentido de prestar uma assistência qualificada, integral
e não-revitimizante à mulher em situação de violência.
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Sorensen e Torfin (2014) caracterizam as redes de governança como uma
articulação horizontal relativamente estável de atores interdependentes, mas
operacionalmente autônomos. Neste contexto estão as Redes de Atenção, em que os
atores das diferentes esferas se articulam de forma horizontal, em que as atuações estão
em um mesmo grau de importância no atendimento às vítimas, contudo operam de
maneira autônoma. A atuação dos atores se dá por meio de um protocolo elaborado em
conjunto com todas as áreas, respeitando o fluxo interno de cada instituição envolvida.
Portanto, de acordo com Sorensen e Torfing (2014) a formação de redes de governança
permite que os atores encontrem soluções conjuntas para problemas comuns e neutraliza
a fragmentação institucional característica da administração pública.
Nas articulações entre os diversos atores público e privado, Agranoff e McGuire
(2001); Peters e Pierre (1998); Kickert (1997) defendem a coordenação por parte do
Estado, que se configura como detentor de legitimidade para a orientação da atuação em
rede. Apesar das Redes de Atenção se abrirem para a participação da sociedade civil e
iniciativa privada, ainda não há este tipo de participação, que se acredita não acontecer
devido a atuação em uma temática específica das redes. Contudo, ressalta-se que a
sociedade civil pode ter um papel fundamental por meio de um feedback, já que
vislumbra o atendimento sob a perspectiva do usuário. Frente ao exposto, o quadro 7.1
aponta as principais características das Redes de Atenção pesquisadas.

Quadro 7.1: Resumo das principais informações sobre as Redes de Atenção às Pessoas em
Situação de Violência Sexual
Rede

Rede
Joinville
2006

Rede municípios
AMOSC
2007

Rede
Blumenau
2002

Rede
Florianópolis
2000

Localidade

Rede local –
Município de
Joinville

Rede
regionalizada -

Rede local –
Município de
Blumenau

Rede local –
Município de
Florianópolis

Áreas
envolvidas

Saúde, segurança
pública, assistência
social e educação

Saúde, segurança
pública,
assistência social
e educação

Saúde, segurança
pública, assistência
social e educação

Saúde, segurança
pública e
assistência social

Formalização

Protocolo e decreto

Protocolo

Protocolo e decreto
(em processo de
aprovação)

Protocolo; carta de
princípios, conduta
e organização

Ano de criação

Fonte: Elaborado pela autora
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A partir do quadro 7.1 pontua-se que as Redes de Atenção foram criadas em um
período próximo uma da outra, a Rede de Joinville em 2006, a dos municípios da
AMOSC em 2007, a de Blumenau em 2002 e a de Florianópolis em 2000. As Redes de
Atenção de Joinville, Blumenau e Florianópolis são locais, enquanto que a Rede de
Atenção dos municípios da AMOSC é regionalizada e atende vinte e um municípios. As
Redes de Atenção de Joinville, dos municípios da AMOSC e de Blumenau contemplam
as áreas da saúde, de segurança pública, de assistência social e da educação, a área da
educação não está contida na Rede de Atenção de Florianópolis. As redes pesquisadas
contemplam algum tipo de formalização, a Rede de Atenção de Joinville possui um
protocolo e um decreto, assinado pela prefeitura do município que regulamenta as ações
da comissão. A Rede de Atenção dos municípios da AMOSC possui um protocolo. A
Rede de Atenção de Blumenau possui um protocolo e um decreto em processo de
aprovação na câmara. E por fim, a Rede de Atenção de Florianópolis possui um
protocolo e a carta de princípios, conduta e organização.

7.2 PERSPECTIVA DE ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

7.2.1 Governança

Silva (2001) pontua a importância da governança no contexto de redes como
mecanismo de constituição e consolidação estabelecendo os relacionamentos e
diferentes graus de responsabilidades e influências. A literatura aborda três tipos de
governança (POOCHAROEN e TING, 2013; PROVAN e KENIS, 2007; PROVAN e
FISH, 2007), a governança compartilhada, a governança por uma organização líder, que
está envolvida na rede e a governança por uma organização externa. As Redes de
Atenção de Joinville e Blumenau possuem uma organização líder na coordenação.
Apesar de existir um grupo gestor na Rede de Atenção de Joinville, a assistência social
é a responsável pela coordenação da articulação das diferentes áreas. A área da saúde
está à frente da Rede de Atenção de Blumenau, que se organiza em grupos para a
execução das atividades. As Redes de Atenção dos municípios da AMOSC e a de
Florianópolis possuem um misto de governança líder e compartilhada, pois ao mesmo
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tempo em que a área da saúde toma à frente para o encaminhamento das rotinas, o
discurso que ganha corpo é o de compartilhamento das iniciativas.
Conforme Provan e Kenis (2007) quando há uma queda no consenso do objetivo
da rede, que pode acontecer com um número grande de atores e quando a necessidade
de competência específica aumenta, como é o caso do atendimento às pessoas em
situação de violencia sexual, a governança por meio de uma organização líder tende a se
tornar mais eficaz do que a governança compartilhada. Aliado a este fato percebe-se, de
acordo com as reuniões das Redes de Atenção, uma diferença na condução dos
trabalhos, as redes com governança compartilhada são pouco objetivas e as metas das
atividades tornam-se difusas e muitas vezes confusas aos atores. Por outro lado, a
condução dos trabalhos nas redes com organização líder é mais objetiva e clara com
“cobranças” das atividades que são realizadas pelos atores.
No que tange as rotinas, as Redes de Atenção de Joinville, Blumenau e
Florianópolis possuem reuniões mensais periódicas enquanto que a Rede de Atenção
dos municípios da AMOSC, até o momento da pesquisa, não estava reunindo seus
atores. As rotinas, dentro do conceito de rede são essenciais (KLIJIN e SCKELCHER,
2007; BOOHER e INNES, 2002), pois é quando a articulação é “pensada” pelos
representantes institucionais e a dinâmica do atendimento é formulada e reformulada de
acordo com o retorno das informações advindas da prática. A pesquisa sinaliza para a
importância de encontros e reuniões sistemáticas no sentido de se manter um diálogo
entre os atores, sugerindo serem estas estratégias que favorecem o fortalecimento da
rede. Esta interação auxilia na coesão do grupo, no entendimento de cada serviço em
relação ao todo e configura-se como um momento de intenso conhecimento e
aprendizado. Neste sentido, a falta de reuniões fragiliza a Rede da AMOSC
considerando ainda que se trata de uma rede regionalizada em que os esforços são
maiores para que haja uma direção única e coesa.
Por fim, cabe mencionar que a tomada de decisão nas Redes de Atenção ocorre
por meio de consenso em reuniões deliberativas. Na Rede de Atenção de Florianópolis
as reuniões são deliberativas e busca-se o consenso, porém quando for necessário
votação, cada membro da Rede presente tem direito a um voto, preferencialmente, o
representante titular de cada organização, e é adotada a proposta com a maioria dos
votos presentes à reunião. Klijin e Skelcher (2007) apontam que a participação nos
processos de tomadas de decisão contribui para a coesão entre os atores e a criação de
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um contexto social compartilhado. No quadro abaixo é possível verificar algumas
características que envolvem a governança das Redes de Atenção pesquisadas.
Quadro 7.2 – Análise comparativa da categoria de análise Governança nas Redes de Atenção às
Pessoas em Situação de Violência Sexual
Categoria
de análise

Governança

Rede
Joinville
- Governança com
uma organização
líder (assistência
social);
- Reuniões frequentes
em diferentes
instituições;
- Tomada de decisão
por consenso.

Rede municípios
AMOSC
- Misto de
Governança líder
e compartilhada;
- Sem reuniões;
- Tomada de
decisão por
consenso.

Rede
Blumenau
- Governança com
uma organização
líder (saúde);
- Reuniões
frequentes, local
fixo;
- Tomada de
decisão por
consenso.

Rede
Florianópolis
- Misto de
Governança líder e
compartilhada;
- Reuniões
frequentes, local
fixo;
- Tomada de decisão
por consenso, caso
não se consiga, há
votação.

Fonte: Elaborado pela autora.

7.2.2 Colaboração

A colaboração nas Redes de Atenção ocorre por meio das reuniões, eventos e
capacitações, mas também diretamente, por telefone, e-mail e whatsapp, quando é
necessária uma resolução mais imediata. A colaboração ocorre predominantemente por
meio de reuniões do comitê/comissão em que há a representação dos profissionais das
diferentes áreas envolvidas na rede. Neste contexto, é a partir do diálogo nas reuniões
que surge a oportunidade de conversar com pessoas diferentes. Hardy e outros (2005)
ponderam que esta diversidade oferece uma vasta gama de recursos, informações,
personalidades, experiências e pontos de vista que se tornam materiais para a inovação e
aprendizagem.
Nas reuniões das redes é que se tem a oportunidade de discutir a atuação dos
atores e entender como se dá a continuidade do atendimento pela outra área, já que cada
um dos serviços é uma etapa dentro de um processo complexo que é o tratamento da
violência sexual. Portanto, para Booher e Innes (2002) à medida que os atores tentam
compreender o problema e os interesses um do outro, eles desenvolvem uma sutil e
complexa compreensão de várias perspectivas. É neste contexto que nasce a
colaboração e a necessidade de ajuda mútua para que se alcance o objetivo da rede.
A colaboração se dá de forma diferenciada nas Redes de Atenção estudadas, em
algumas acontecem de maneira mais pessoal e em outras de um modo
institucionalizado, pela consciência e sentimento de pertencimento a algo maior. A
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Rede de Atenção dos municípios da AMOSC é a mais fragilizada pela inexistência de
reuniões e é a rede em que a colaboração se dá de modo mais pessoal. Algumas pessoas
são referência, e a estes que os atores recorrem para a resolução do problema. Seguindo
em uma ordem da mais para a menos pessoal, cita-se a Rede de Atenção de
Florianópolis. É uma rede que não conta com a participação, historicamente, nas
reuniões, do IGP e as atividades e representações são muito concentradas na área da
saúde. Os representantes da área da saúde participam da comissão há anos, o que acaba
reforçando o vínculo de referência. Neste sentido, estratégias para a aproximação do
IGP aos demais atores e maior participação das demais áreas. Sugere-se um contato com
a chefia destas instituições e um convite para que eles apresentem os seus fluxos de
atendimento, que sejam convidados para uma fala nas reuniões e eventos em que a Rede
de Atenção está presente.
Na Rede de Atenção de Joinville, existe uma colaboração pessoal, contudo
observa-se uma adesão maior à causa, por grande parte dos atores. A princípio parece
que a organização das atividades, estabelecimento de tarefas, cobrança e constantes
intervenções, por parte da coordenação corroboram para que haja um maior sentimento
de pertencimento pelo grupo e consequentemente maior colaboração. Por fim, aponta-se
a Rede de Atenção de Blumenau como a que possui um caráter pessoal menor e uma
maior adesão e sensibilização à temática por uma diversidade maior dos atores
envolvidos. Apesar da área de segurança pública, historicamente, ser uma área que se
envolve menos nas reuniões, discussões e interações com os demais atores, na Rede de
Atenção de Blumenau há uma aproximação, fazendo com que inclusive os profissionais
participem ministrando capacitação à rede. A participação das áreas envolvidas na rede
por meio de representação nas reuniões e envolvimento com a temática é fator
preponderante para que ocorra a colaboração. Ressalta-se em tempo, que a estratégia
adotada pela Rede de Atenção de Blumenau de aliar as reuniões ao do Gabinete de
Gestão Integrada Municipal amplia a participação dos atores, bem como o envolvimento
e por consequência a colaboração.
O compartilhamento de riscos, responsabilidades e recompensas, são quesitos
necessários, na visão de Poocharoen e Ting (2013), para que haja a colaboração entre os
atores. Neste sentido, a pactuação das instituições nas ações do protocolo favorece a
este compartilhamento, contudo não é determinante para tal. Nas Redes de Atenção de
Joinville, Blumenau e Florianópolis é possível inferir que acontece o compartilhamento.
Contudo, na Rede de Atenção dos municípios da AMOSC inexistem os encontros entre
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os membros da rede, torna-se mais difícil a interação ao ponto de haver efetivamente
um compartilhamento de riscos, responsabilidades e recompensas. Neste aspecto, os
atores da rede acabam por trabalhar mais voltados para as suas áreas e discutir dentro da
área o serviço. Conforme o quadro 7.3 é possível se ter uma visão geral da colaboração
nas redes pesquisadas.
Quadro 7.3 – Análise comparativa da categoria de análise Colaboração nas Redes de Atenção às
Pessoas em Situação de Violência Sexual
Categoria
de análise

Colaboração

Rede
Joinville
- Ajuda mútua
menos pessoal e
mais vinculada à
temática;
- Compartilhamento
de riscos,
responsabilidade e
recompensas.

Rede municípios
AMOSC
- Ajuda mútua
mais pessoal;
- Dificuldade no
compartilhamento
de riscos,
responsabilidade e
recompensas
(limitadas às
ações conjuntas).

Rede
Blumenau
- Ajuda mútua menos
pessoal e mais
vinculada à temática;
- Maior grau de
compartilhamento de
riscos,
responsabilidade e
recompensas.

Rede
Florianópolis
- Ajuda mútua mais
pessoal;
- Compartilhamento
de riscos,
responsabilidade e
recompensas
concentrado em
poucas áreas.

Fonte: Elaborado pela autora

7.2.3 Interdependência

Para Wachhaus e Harrisburg (2009) as redes da administração pública são
estruturas com relacionamentos que exibem complexidade. Esta complexidade advém
da articulação multiprofissional e intersetorial dos diferentes atores envolvidos e das
esferas municipal, estadual e federal. As Redes de Atenção pesquisadas articulam as
áreas da saúde, da educação, da segurança pública e da assistência social e segundo
Fernandes e Mazza (2013) esta articulação dos saberes de diferentes áreas de
conhecimento torna-se fundamental para combater as dificuldades de atendimento de
um fenômeno tão complexo como a violência.
A interdependência significa que as áreas envolvidas na rede entendem que o
papel de cada uma delas depende dos demais atores e possuem igual importância dentro
de um contexto de violência sexual. Neste sentido, Klijin e Kopperjan (2012) apontam
os atores como parte de um todo em que cada uma destas partes interage e multiplica o
potencial de resolução dos problemas. No que tange às Redes de Atenção identifica-se
que há uma dificuldade dos atores se sentirem pertencentes a um todo pela amplitude
das redes estudadas e pela alta rotatividade de profissionais, fazendo com que a própria
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rede tenha dificuldades de integrar seus atores por completo. Cabe ressaltar o esforço
das Redes de Atenção de Joinville, Blumenau e Florianópolis em capacitar os atores da
rede para que o atendimento das vítimas siga o protocolo, contudo, percebe-se que
muitos atores ainda desconhecem a rede, mesmo fazendo parte dela, o que configura
que a instituição também tem seu papel no processo de vincular efetivamente este ator
na rede. Neste aspecto sugere-se que seja realizado, junto às instituições, uma pactuação
em relação a preparação deste profissional pelos representantes do órgão na rede.
A Rede de Atenção dos municípios da AMOSC é bastante fragmentada, desta
forma são poucos os profissionais, aqueles que participam da rede há mais tempo, que
possuem o sentimento de pertencimento a um todo. Tanto a Rede de Atenção de
Joinville, quanto a Rede de Atenção de Florianópolis, apesar da limitação do
envolvimento de todas as áreas, possuem um sentimento de pertencimento à rede pela
estratégia adotada. Joinville realiza as reuniões nas instituições, desta forma, em
algumas reuniões a área de segurança pública se faz presente e inclusive com
participação ativa. E Florianópolis, por meio das capacitações e participação da
universidade há uma publicização maior, inclusive dentro da rede, considerando
também os dezoito anos atuando com a temática. A Rede de Atenção de Blumenau
também possui um sentimento de pertencimento que é reforçado pela presença das áreas
nas reuniões e pelas capacitações que contemplam a área de segurança pública,
inclusive polícia militar, guarda municipal, bombeiros e SAMU.
Outro fator preponderante, que no caso das Redes de Atenção pesquisadas não
favorecem a interdependência são as limitações de recursos. Para Frey (2000), neste
contexto de luta pelos escassos recursos financeiros surgem as relações de cumplicidade
setorial. As instituições se auxiliam de maneira a garantir a articulação para o
atendimento às vítimas de violência sexual. É desejo das redes que haja um espaço fixo,
com atendimento 24 horas em que os serviços possam permanecer para o atendimento
das vítimas, como exemplo na Rede de Curitiba, citada por E2, em que há um espaço no
hospital de referência para o IGP, que permanece em regime de plantão. Neste sentido,
poderia se ter um espaço determinado para o atendimento, com profissionais específicos
para lidar com as vítimas. A limitação de recursos financeiros e de pessoas faz com que
essa necessidade não se torne realidade.
Wachhaus e Harrisburg (2009) apontam a importância das diferentes concepções
de mundo como um fator enriquecedor, que propaga o conhecimento, propulsiona a
aprendizagem e favorece a resolução do problema público. Neste contexto, se
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reconhece, dentro das Redes de Atenção, a riqueza existente com estas diferentes
percepções que incorrem por várias facetas e pontos de vista expostos e discutidos.
Durante a pesquisa foi possível acompanhar algumas destas discussões nas reuniões de
modo a verificar na prática o enriquecimento, para os atores, advindos com o fomento
dos debates. Na Rede de Atenção dos municípios da AMOSC a exposição destas
diferentes visões se mostra comprometida devido à falta de reuniões, neste sentido estas
não promovem o enriquecimento por estarem fragmentadas. Na Rede de Atenção de
Florianópolis estas diferentes concepções de mundo estão bastante concentradas na área
da saúde e na área da assistência social, que dominam as discussões nas reuniões. As
diferentes concepções de mundo na Rede de Atenção de Joinville estão mais presente,
apesar da ausência do IGP nas reuniões. E na Rede de Atenção de Blumenau é possível
identificar a riqueza das discussões com o envolvimento de todas as áreas. No quadro
7.4 é possível visualizar os elementos identificados que envolvem a interdependência
nas Redes de Atenção.
Quadro 7.4 – Análise comparativa da categoria de análise Interdependência nas Redes de
Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual
Categoria
de análise

Interdependên
cia

Rede
Joinville
- Sentimento de
pertencimento a um
todo reforçado pelas
reuniões nas
diferentes instituições
e capacitações;
- Alta rotatividade de
atores;
- Diferentes
concepções de mundo
como um fator
enriquecedor, apesar
da ausência do IGP.

Rede municípios
AMOSC
- Sentimento de
pertencimento a
um todo apenas
dos profissionais
que atuam na rede
há mais tempo;
- Alta rotatividade
de atores;
- Diferentes
concepções de
mundo
fragmentadas.

Rede
Blumenau
- Sentimento de
pertencimento a
um todo pela
presença nas
reuniões e
capacitações;
- Alta rotatividade
de atores;
- Diferentes
concepções de
mundo como um
fator
enriquecedor.

Rede
Florianópolis
- Sentimento de
pertencimento a um
todo pela presença
da universidade e
capacitações;
- Alta rotatividade
de atores;
- Diferentes
concepções de
mundo
concentradas na
área da assistência
social e na saúde.

Fonte: Elaborado pela autora

7.2.4 Resultado
O impacto de uma rede pode ser identificado sob diferentes perspectivas, para a
sociedade, para a própria rede e para as instituições envolvidas (PROVAN e
MILWARD, 2001; MC GUIRE e AGRANOFF, 2011). As Redes de Atenção impactam
positivamente à sociedade no sentido de agregar e articular serviços para o
enfrentamento da violência, que não poderiam ter sido alcançados por meio da
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prestação de serviços descoordenada pelas instituições. Por meio da articulação há a
construção de capital social (Mc Guire e Agranoff, 2011) e aprendizado das instituições
que depois poderão ser utilizados em outras redes ou projetos conjuntos. O impacto para
a rede pode ser medido pela retenção das instituições que prestam o serviço diretamente
às vítimas, instituições que garantem a existência da rede. E no que tange às instituições
envolvidas, o fortalecimento destas e a possibilidade de utilizar-se dos benefícios da
articulação em rede, como o conhecimento e aprendizagem acumulado com esta
configuração. Neste aspecto, é pertinente retomar a literatura que expõe a dificuldade de
mensuração dos resultados que advêm das relações e percepções (KEAST e outros,
2004).
Percebe-se nas Redes de Atenção que as ações são preponderantemente reativas
em detrimento a poucas ações proativas, haja vista a participação incipiente da área da
educação em algumas das redes. As Redes de Atenção de Joinville e Blumenau contam
com a participação da área da educação nas reuniões, mas as discussões se dão ao
entorno dos casos de violência sexual ocorridos e não no sentido de se pensar um
programa de modo a trabalhar a temática na escola. Sobre a Rede de Atenção dos
municípios da AMOSC não é possível inferir como a educação se engaja na articulação,
haja vista a falta de reuniões e da área não ter sido alvo das entrevistas da pesquisadora.
É possível afirmar que existem ações pontuais do GAPA, não vinculadas à rede, e como
afirma a entrevistada da assistência social, a existência de laço fraco da educação com
as demais áreas. Existem ações isoladas nas escolas, como as realizadas pelo
representante da delegacia de polícia da Rede de Atenção de Blumenau, de modo a
dialogar com os jovens sobre a temática da violência. E também o CREMV de
Florianópolis com visitas às turmas do EJA para debate do tema. Contudo são ações que
não estão vinculadas à rede e sim às instituições. Neste sentido, cabe uma ação conjunta
de modo que possam ser divulgadas informações da rede, bem como o fluxo de
atendimento às pessoas em situação de violência sexual.
Os dados estatísticos do SINAN geram informações importantes para a tomada
de decisão e a execução de ações. Contudo, conforme as entrevistadas das Redes de
Atenção, não expressam a realidade dos casos. Existe uma subnotificação, que é alta, as
entrevistadas estimam que as notificações existentes mostram apenas 10% dos casos de
violência sexual. Esta subnotificação se dá por diversos motivos, alguns deles dizem
respeito ao desconhecimento do profissional da necessidade da notificação dos casos;
associação da notificação da saúde com o boletim de ocorrência, gerando medo no
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profissional e opção de não notificar; e alegação de falta de tempo, pois é um
questionário extenso. Aliado a este fato, é a existência de vários bancos de dados,
dependendo da área, que faz com que não haja um número único de casos de violência
sexual, pelo contrário, se observa uma discrepância bastante elevada. Torna-se
importante que os números sejam bastante próximos da realidade dos números de
atendimentos de modo a sensibilizar os governantes para que haja mais políticas
públicas e financiamentos voltados a esta temática (PROVAN e MILWARD, 2001).
Apesar dos dados do SINAN não estarem condizentes com a realidade, são
informações que precisam ser monitoradas e devem ser planejadas ações para atuação.
Todas as Redes de Atenção pesquisadas possuem formalizadas no protocolo as ações de
monitoramento, contudo, na prática elas se mostram aquém da expectativa dos próprios
atores envolvidos nas redes. Na Rede de Atenção dos municípios da AMOSC e na Rede
de Atenção de Blumenau, atualmente, não é realizado o monitoramento e avaliação dos
casos e atendimentos, mas segundo as entrevistadas houve momento em que os casos
eram discutidos pelos atores. A Rede de Atenção de Joinville durante um período fez o
monitoramento

dos

casos,

por

meio

de

desenvolvimento

de

planilhas

e

acompanhamento dos tratamentos, mas atualmente inexiste. A Rede de Florianópolis
transforma em relatório anual os dados do SINAN e realiza o monitoramento dos casos
no segundo momento das reuniões. Por mais incipientes que sejam o monitoramento
dos casos e avaliação dos dados, não há um planejamento e criação de ações
sistematizadas para sanar as lacunas existentes. Por exemplo, uma das ações que poderia
ser realizada pela Rede de Atenção de Florianópolis é a aproximação das escolas nas
regiões de maior vulnerabilidade, em que existe maior índice de violência segundo as
informações retiradas do SINAN, para a discussão sobre a temática e apresentação da
rede. De modo a ilustrar o exposto acima, segue o quadro 7.5 referente a análise
comparativa das redes no que tange aos resultados.
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Quadro 7.5 – Análise comparativa da categoria de análise Resultados nas Redes de
Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual
Categoria
de análise

Resultados

Rede
Joinville
- Subnotificações;
- Discussão dos
casos em reunião
ampliada;
- Processo de
avaliação
incipiente.

Rede municípios
AMOSC
- Subnotificações;
- Ausência de
monitoramento dos
casos;
- Ausência de
processo de
avaliação.

Rede
Blumenau
- Subnotificações;
- Discussão dos
casos em reunião
ampliada;
- Processo de
avaliação
incipiente.

Rede
Florianópolis
- Subnotificações;
- Monitoramento dos
casos em reunião
específica;
- Processo de
avaliação
incompleto, apenas
relatório dos dados
do SINAN.

Fonte: Elaborado pela autora

7.3 PERSPECTIVA DE ANÁLISE DE REDE

7.3.1 Trajetória

Antes da criação das Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência
Sexual, as ocorrências eram tratadas de forma isolada e fragmentada pelos serviços
fazendo com que a vítima percorresse as instituições individualmente. O contexto de
rede traz a articulação dos diferentes serviços e áreas de conhecimento da esfera
municipal, estadual e federal, na visão de Fernandes e Mazza (2013), uma estratégia
para materializar políticas públicas por meio de compromisso e responsabilidades
compartilhadas para atender às diferentes necessidades para o combate ao fenômeno. A
criação das Redes de Atenção dos municípios da AMOSC e de Florianópolis sofrem
influência da Norma Técnica do Ministério da Saúde, lançada em 1998, que trata da
Prevenção dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e
Adolescentes. A Rede de Atenção de Joinville é startada por meio de uma campanha da
mídia. E a Rede de Atenção de Blumenau inicia com a mobilização dos atores estatais.
As Redes de Atenção não foram formadas por uma política definida, mas pela
ação dos atores que trabalham nas organizações estatais devido a necessidade de
articular os serviços que atendem os casos de violência sexual. Contudo, cabe ressaltar
que o Estado forneceu o contexto apropriado que serviu como pano de fundo das ações
de articulação das redes a partir da definição de decretos e normas técnicas, como a
Norma Técnica do Ministério da Saúde. Pode-se dizer, neste caso, retomando a
literatura que o Estado se abre (FREY, 2004) para que diferentes frentes possam se
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articular para uma atuação em rede, conforme reiterado na Política Nacional de
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (2011) em que os governos (Estaduais,
Distrito Federal e Municipais) e a sociedade civil possuem um papel a desempenhar na
prevenção e no combate da violência contra as mulheres, e na assistência a ser prestada
a cada uma delas. Apesar de atualmente a sociedade civil não participar do arranjo,
existe abertura para tal e torna-se necessário investir nesta aproximação que poderá
auxiliar na consolidação e legitimação da rede.
Historicamente, se observa nas redes uma presença bastante tímida das
Secretarias Estaduais, mas mostrando-se presente pelas instituições vinculadas a elas,
como os hospitais, IGP e delegacia. Por outro lado, a gestão municipal se mostra
presente e participativa nas Redes de Atenção de Joinville, Blumenau e Florianópolis.
Aliado a este fato, tem-se a falta de recursos, financeiros e humanos, típicos das
instituições públicas do país. A luta dos serviços para que haja um atendimento efetivo à
vítima, muitas vezes, é quase como uma resistência à situação política e econômica em
que o país vive. Há uma grande luta pela continuidade maior do que pela qualidade, o
que dificulta a articulação em rede. Fato que ilustrado pela afirmação de Hall e Taylor
(2003) que forças ativas são modificadas pelas propriedades de cada contexto local,
propriedades estas herdadas do passado. De modo a exemplificar as condições cita-se a
falta de profissionais (psicólogo e assistente social) do HU e a falta de equipe na
Carmela Dutra, no caso deste último, fator que acarreta a falta de repasse financeiro do
governo pelo atendimento às pessoas em situação e violência sexual.
Percebe-se, nas Redes de Atenção, a interferência da política em seus contextos,
como postulam Frey (2000); Kissler e Heidemann (2006), tendo como uma das
consequências a grande rotatividade dos profissionais. Esta rotatividade tem um
impacto na rede devido as orientações que devem ser repassadas ao novo profissional de
modo que ele atue conforme o protocolo. As instituições tem um papel importante de
disseminar esta informação e não se limitar às ações pessoais dos profissionais. Devido
a esta alta rotatividade as redes estão constantemente capacitando e sensibilizando os
atores, contudo, como são muitos, permanecem ainda profissionais que desconhecem a
rede e o protocolo.
Observa-se que ao longo da trajetória as Redes de Atenção tiveram momentos de
“adormecimento”, como atualmente se encontra a Rede de Atenção dos municípios da
AMOSC. Cabe ressaltar que este “adormecimento” não é a falta de implementação do
protocolo e muito menos do atendimento às pessoas em situação de violência sexual,
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mas sim da governança da rede por meio de seus comitês/comissões. O retorno da
atuação das Redes de Atenção pesquisadas se deu por diversos motivos, na Rede de
Atenção de Joinville percebe-se um papel significativo da mídia, influenciando o
surgimento da rede com a campanha “a infância é a melhor herança” e o retorno dos
trabalhos da comissão devido a um caso noticiado. A Rede de Atenção de Blumenau,
em sua trajetória, teve forte influencia do Ministério Público que com frequência
convocava a rede para consolidar a articulação. As constantes atualizações do protocolo
tiveram influência na articulação da Rede de Atenção de Florianópolis, fazendo com
que a interação entre os atores fosse preponderante na permanência da rede.
Cabe evidenciar que, apesar da falta de reunião periódica na Rede de Atenção
dos municípios da AMOSC, foram criadas sub redes como estratégia para se tratar a
temática. Apesar das sub redes não envolverem todas as áreas contidas na Rede de
Atenção, as áreas da assistência social e saúde se reúnem para discutir os casos e
encaminhamentos, não se limitando apenas à violência sexual, mas a temática da
violência como um todo. Aponta-se como relevante esta iniciativa, contudo não de
modo a substituir a Rede de Atenção devido a relevância da articulação dos setores
envolvidos no atendimento das vítimas de violência sexual, neste sentido, torna-se
preponderante a mobilização para a retomada das atividades da comissão.
Por meio das entrevistas e participação nas reuniões é possível identificar a
necessidade de divulgação das Redes de Atenção para que elas sejam mais conhecidas
perante a sociedade. Uma forma de ganhar maior visibilidade é a aproximação com as
universidades, como ocorre com a Rede de Atenção de Florianópolis. Os futuros
profissionais que atuarão com a temática são aqueles que atualmente estão em formação
e com esta aproximação, inserção da temática e discussão sobre a rede nos currículos,
estes já sairiam com um conhecimento e entendimento desta forma de articulação. Ao
longo da trajetória das Redes de Atenção de Joinville, Blumenau e dos municípios da
AMOSC houve uma participação de universidades, como a Univille, Univalli e
Unochapecó, contudo esta interação foi perdida com o tempo. Cabe ressaltar que apesar
da Rede de Atenção de Florianópolis contar com a participação da UFSC, a área da
educação não está presente nesta articulação. Pontuam-se, no quadro 7.6 os aspectos
tratados no decorrer deste item.
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Quadro 7.6 – Análise comparativa da categoria de análise Trajetória nas Redes de Atenção às
Pessoas em Situação de Violência Sexual
Categoria
de análise

Trajetória

Rede
Joinville
- Criada a partir
de campanha da
mídia;
- Influência da
política e dos
atores estatais;
- Período sem
atividades da
comissão.

Rede municípios
AMOSC
- Mobilização dos
atores para criação
da rede;
- Influência da
política;
- Atualmente sem
atividades da
comissão.

Rede
Blumenau
- Criada a partir da
Norma Técnica do MS;
- Influência da política
e do Ministério
Público;
- Vários períodos
(curtos) sem atividades
da comissão.

Rede
Florianópolis
- Criada a partir da
Norma Técnica do
MS;
- Influência da
política;
- Período sem
atividades da
comissão.

Fonte: Elaborado pela autora

7.3.2 Interação

A interação nas Redes de Atenção de Joinville, Blumenau e Florianópolis
ocorrem de maneira sistemática, predominantemente por meio das reuniões da
comissão, caso que não ocorre na Rede de Atenção dos municípios da AMOSC. Pela
existência de inúmeros atores envolvidos no atendimento, a interação da rede como um
todo é frágil, motivo pelo qual ainda existem profissionais que desconhecem que fazem
parte da Rede de Atenção e outros que ignoram o protocolo ou possuem dúvidas e
interpretações errôneas a respeito. A interação ator e instituição não é claramente
estabelecida no que tange ao repasse das informações. Por meio das entrevistas e
reuniões a pesquisadora percebeu que a área da assistência social, considerando aqui
CREAS, CREMV e Conselho Tutelar, possui reuniões frequentes em que são
repassadas as informações e discussões das reuniões. Acredita-se que essa iniciativa é
cultural e característica da área da assistência social, ilustrando o que menciona a
literatura sobre a diversidade de cada instituição, com diferentes culturas, valores,
normas e características, bem como as diferentes percepções e estratégias (Agranoff e
Mc Guire, 2001), aliado ao fato de serem poucos envolvidos com a temática, que
facilita a discussão em grupo.
Observa-se que nas demais áreas que possuem representação na rede, há uma
tendência da retenção das informações e conhecimento a este profissional. Aspecto que
corrobora a afirmação de Provan e Lemaire (2012) que quando estes laços são
construídos em torno de um único representante em uma organização, eles podem ser
tênues. Sugere-se uma aproximação das instituições, por meio da chefia, para que haja
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uma sensibilização da rede como um todo, a disseminação do protocolo e por
consequência um sentimento de pertencimento dos profissionais à rede. Pois, segundo
Klijin e Koppenjan (2012) nem sempre um simples aumento do número de conexões
será benéfico, mas sim o desenvolvimento de ligações específicas com atores
específicos é que trarão à rede um maior potencial de resolução dos problemas. Cabe
ressaltar que as comissões são apenas parte de um todo, em que alguns profissionais se
encontram de modo a planejar e discutir as ações da rede. Contudo, a rede transcende
este espaço e precisa alcançar os profissionais da ponta e que estão diretamente
envolvidos nos atendimentos às pessoas em situação de violência. E esta é uma grande
dificuldade das redes pesquisadas. A área que, historicamente, se distancia dos demais
serviços é a segurança pública, cuja representação também não se mostra participante
nas comissões.
A Rede de Atenção que consegue ter uma aproximação maior é a de Blumenau,
tanto com o IGP, quanto com a delegacia, considerando aqui que a representação na
comissão é da delegacia da polícia civil e não da DPCAMI. A estratégia adotada pela
rede foi de envolver o IGP nas capacitações, desta forma por meio desta ação torna-se
possível a interação da instituição com os atores da rede. Esta ação poderia ser adotada
pelas demais redes, haja vista que o Estado já prevê a articulação da área da segurança
pública com a área da saúde por meio da Portaria Ministerial nº 288 de 25 de março de
2015. A portaria indica, no Art. 5º item III, e Art. 6º item III capacitação conjunta e
ações formativas e continuadas para o fortalecimento da articulação. Em tempo, no Art.
8º a respeito da competência da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência
da República e aos Ministros da Justiça e da Saúde: “promover a capacitação conjunta
dos profissionais de segurança pública e dos gestores e profissionais da saúde dos
hospitais com serviços de referência para atendimento humanizado, registro de
informação e coleta de vestígios, garantindo-se conteúdo adequado e intersetorial”.
Neste sentido as redes possuem base legal para o fomento de capacitação envolvendo a
área da segurança pública como estratégia de aproximação com os demais atores.
A explanação realizada reforça a teoria de Granovetter (1983) a respeito da
existência de laços fortes e fracos nas redes. De maneira geral, os entrevistados citaram
o IGP como laço fraco, é uma instituição que possui pouca interação com os atores e
relações pouco densas. Contudo, Granovetter (1983) aponta que os laços fracos podem
incorporar visões alternativas, que ligam os membros da rede com atores fora dos
limites da rede, possibilitando assim, maior troca de informação e conhecimento com o
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ambiente externo. Afirmativa que vem ao encontro da sugestão da pesquisadora de
aproximar o IGP por meio de capacitação e formações continuadas. Devido as crenças e
valores arraigados dos profissionais do IGP, que são diferentes das demais áreas
envolvidas na rede, há pouca probabilidade de se construir laços fortes, contudo torna-se
necessário vislumbrar a oportunidade de aproveitar os benefícios advindos dos laços
fracos.
Como laços fortes foram citadas as instituições da assistência social que
possuem uma aproximação e interação, observada principalmente na Rede de Atenção
dos municípios da AMOSC, interação que foi reforçada com a desarticulação da rede.
Foram citados também laços fortes entre a assistência social e saúde com uma interação,
troca de informações e conhecimento em consonância com o que é postulado por
Granovetter (1983), que os laços fortes se formam quando há uma forte interação entre
os atores e que por consequência tornará a rede mais densa.
É possível afirmar que algumas interações, nas Redes de Atenção, acontecem de
maneira pessoal, tendo como referência o profissional da instituição. Este fato deve ser
observado com precaução, pois caso haja a saída do profissional da instituição, todas as
informações e conhecimentos agregados por meio da rede, também irão com ele. Neste
aspecto, é necessário que a instituição se fortaleça na rede e vice versa de modo que
todos os profissionais do órgão vinculado e que atendam vítimas de violência sexual,
consigam responder e prestar atendimento conforme a pactuação do protocolo. Sugerese que os atores envolvam o nome da rede com as ações efetuadas pelas instituições,
pois assim as ações serão propagadas.
Por fim, sugere-se que as redes se aproximem mais do Comitê Estadual e da
sociedade civil que podem servir de mecanismos para que haja maior conhecimento e
legitimidade da rede. A aproximação com o Comitê Estadual deve se dar pelo apoio que
este pode proporcionar advindo da esfera estadual, já que as Redes de Atenção de
Joinville, Blumenau e Florianópolis são locais, o que reforçaria a articulação com as
instituições estaduais. Contudo, cabe ressaltar que conforme as entrevistas realizadas,
por diversas vezes os atores tentaram contato com o Comitê Estadual, inclusive
solicitando reunião ou encontro que não era realizado desde 2016, quando houve o
evento na Assembleia Legislativa. Os próprios atores das redes relatam que o Comitê
não é um parceiro efetivo, mas que quando necessário recorrem a uma pessoa específica
para o suporte das ações. Mas que a estrutura do Comitê Estadual não é reconhecida
pelas redes. No que tange à sociedade civil, as redes teriam a perspectiva dos usuários
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em relação ao atendimento. As entrevistadas da Rede de Atenção de Joinville se
mostraram resistentes a esta participação devido ao despreparo da sociedade perante
uma temática que necessita um atendimento muito específico. Desta forma, sugere-se,
inicialmente, que se busque a participação de uma representação de um grupo que já
atue com a temática para que haja um intercambio de informação, a princípio. Como
exemplo o GAPA, que já atua com a temática da violência em Chapecó e que poderia
agregar ao grupo uma visão diferente das que permeiam os profissionais da rede. No
quadro 7.7 seguem as características identificadas no que tange à interação.
Quadro 7.7 – Análise comparativa da categoria de análise Interação nas Redes de
Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual
Categoria
de análise

Interação

Rede
Joinville
- Interação mais
concentrada na saúde e
assistência social;
- Inexistência de
representação da
sociedade civil na
comissão.

Rede municípios
AMOSC
- Pouca interação,
somente na
prestação do
serviço;
- Inexistência de
representação da
sociedade civil na
comissão, contudo
ações isoladas das
entidades.

Rede
Blumenau
- Interação
constante com
maior evolução da
rede;
- Inexistência de
representação da
sociedade civil na
comissão.

Rede
Florianópolis
- Interação
concentrada na
saúde, assistência
social, e DPCAMI;
- Inexistência de
representação da
sociedade civil na
comissão, contudo
presença da
universidade.

Fonte: Elaborado pela autora

7.3.3 Aprendizagem

A aprendizagem, na visão de Hodgson (2006) é mais do que a aquisição de
informações, é o desenvolvimento de novos meios e modos de cognição, cálculo e
avaliação. Significa dizer que os agentes estão construindo novas representações do
ambiente em que eles operam, no lugar de antigas concepções e hábitos de pensamento.
Nas Redes de Atenção, o processo de aprendizagem ocorre frequentemente pelas
informações e conhecimentos que são repassados por meio das reuniões, capacitações,
treinamentos e eventos ou até mesmo por meio dos contatos realizados entre os
profissionais para o saneamento de dúvidas sobre o atendimento.
O processo de aprendizagem ocorre em diferentes níveis, o individual, em nível
de grupo e organizacional (CROSSAN, LANE e WHITE, 1999). Atualmente na Rede
de Atenção dos municípios da AMOSC ocorre somente a aprendizagem individual, por
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meio do contato entre os atores, devido a ausência de reuniões da comissão. Desta
forma, o aprendizado se dá com o contato entre os profissionais e por meio das
informações repassadas. Nas Redes de Atenção de Joinville, Blumenau e Florianópolis
ocorre a aprendizagem individual por meio do contato entre os atores, capacitações e
eventos; de grupo, com o compartilhamento da aprendizagem entre os atores; e
organizacional, de modo a gerar mudanças de procedimentos e alcançar os propósitos
da rede. É possível afirmar que há a predominância do aprendizado individual devido as
inúmeras discussões que são promovidas nas reuniões. As diferentes concepções de
mundo instigam os debates e proporcionam o conhecimento, algumas vezes
desconhecido entre as áreas, que na literatura é reconhecida como a aprendizagem
interorganizacional, que segundo Powell, Koput e Smith-Doerr (1996), refere-se à
aprendizagem no contexto de grupos ou pares de organizações com relações de
cooperação. Entretanto, nem sempre este conhecimento será utilizado para promover
alguma mudança nos procedimentos e será reabsorvido nas rotinas da rede.
Observa-se que, tanto a rotatividade de profissionais, quanto o absenteísmo nas
reuniões são um grande obstáculo para o aprendizado nas Redes de Atenção, pois
proporcionam um rompimento neste processo. Estes fatores acarretam uma quebra nas
discussões que algumas vezes estão avançadas, mas exigem um retrocesso para que o
novo membro seja situado. Ou até mesmo um conhecimento prévio que o novo membro
não possui por não ter participado de discussões anteriores. Cabe pontuar também como
obstáculo para a aprendizagem o grande número de atores, muitos ainda não conseguem
ser abarcados nas reuniões, eventos e capacitações e não recebem as informações e
conhecimentos necessários para a atuação em rede.
Percebe-se um avanço maior da Rede de Atenção de Blumenau no que tange a
disseminação do conhecimento como um todo. Várias das representações permanecem
há alguns anos na comissão e há uma diversidade de áreas na participação. Neste
sentido, as discussões conseguem avançar mais e consegue-se uma maior evolução,
como exemplo pode-se citar a discussão sobre a coleta e armazenamento de vestígios. O
SAVS e os hospitais de referência já possuem a capacitação promovida pelo Ministério
da Saúde e as discussões avançam no sentido de se efetivar na prática o serviço.
Enquanto nas demais Redes de Atenção tenta-se sanar ainda as questões voltadas ao
atendimento das vítimas e ainda existe muita dificuldade de agregar o grupo nestas
discussões para que se tornem mais coesos.
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De acordo com Foray e Lundvall (2000) existem diferentes tipos de
conhecimento, considerado como informação complexa e o visto como um conjunto de
habilidades e competências. Os tipos de conhecimento mais presentes nas Redes de
Atenção são o Know-what e o Know-how. Na Rede de Atenção dos municípios da
AMOSC há pouca disseminação de conhecimento pela inexistência das reuniões. O
Know what e know how é disseminado por meio do contato entre os atores. Nas Redes
de Atenção de Joinville e Blumenau, há uma disseminação do Know what e know how
pela troca diretamente com os atores, nas capacitações e nas reuniões, apesar de não
haver um momento específico para este debate, nas reuniões ampliadas alguns casos
acabam sendo comentados. É possível afirmar que na Rede de Atenção de Florianópolis
há uma constante disseminação do know what e know how por meio do contato direto
entre os atores, nas capacitações e nas reuniões, pois existe um momento específico
destinado às discussões de casos proporcionando a troca de experiências práticas sobre
o atendimento. Apresenta-se abaixo o quadro 7.8 referente à aprendizagem.
Quadro 7.8 – Análise comparativa da categoria de análise Aprendizagem nas Redes de
Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual
Categoria
de análise

Aprendizag
em

Rede
Joinville
- Aprendizagem
individual, em grupo,
organizacional e
interorganizacional;
- Boa disseminação
do conhecimento:
Know-what e Know
How – Contato entre
os atores,
capacitações e
discussões em
reuniões ampliadas.

Rede municípios
AMOSC
- Aprendizagem
individual
(somente por
meio do contato
com os atores)
- Pouca
Know what e
Know How Contato entre os
atores;

Rede
Blumenau
- Aprendizagem
individual, em
grupo,
organizacional e
interorganizacional;
- Boa disseminação
do conhecimento:
Know-what e Know
How – Contato
entre os atores,
capacitações e
discussões em
reuniões ampliadas.

Rede
Florianópolis
- Aprendizagem
individual, em grupo,
organizacional e
interorganizacional;
- Ótima
disseminação do
conhecimento:
Know-what e Know
How – Contato entre
os atores,
capacitações e
momento específico
para estudo de casos.

Fonte: Elaborado pela autora

7.4 APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS DAS REDES DE ATENÇÃO ÀS
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E O CENÁRIO
INTERNACIONAL

Existem algumas aproximações e distanciamentos das Redes de Atenção às
Pessoas em Situação de Violência Sexual frente ao cenário mundial pesquisado.
Percebe-se que muito se tem avançado, nos últimos trinta anos, nas discussões frente à
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temática tanto no exterior quanto no Brasil, com criação de leis, decretos e normativas
que preveem o acolhimento, tratamento e judicialização dos casos. As conferências
mundiais tem se voltado à questão da equidade de gênero e empoderamento da mulher
por vislumbrar que a questão da violência está diretamente relacionada à visão patriarcal
que ainda persiste na sociedade. Desta forma, os organismos internacionais acreditam
que é por meio do fomento de políticas públicas voltadas para a diminuição da
desigualdade de gênero é que haverá uma conscientização da sociedade sobre a
violência, haja vista que esta violência possui diversas facetas. Segundo Almerás e
outros (2002) tem-se havido um esforço do Brasil em reiterar estes instrumentos, como
foi o caso da Convenção de Belém do Pará (1994), e absorver as diretrizes de maneira
juridicamente vinculativa. Contudo observa-se que as políticas ainda estão voltadas para
as ações reativas e não proativas.
Neste contexto, cabe ressaltar que as Redes de Atenção são apenas um dos eixos
da Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (2011). Este
eixo prevê a ampliação e melhoria da qualidade do atendimento; à identificação e
encaminhamento adequado das mulheres em situação de violência; e o desenvolvimento
de estratégias efetivas de prevenção. Logo, as Redes de Atenção não abarcam questões
como Ações educativas e culturais que interfiram nos padrões sexistas, ações punitivas,
cumprimento da legislação nacional e internacional e iniciativas para o empoderamento
das mulheres, atribuídas aos outros eixos da Política Nacional. Desta forma, a união dos
eixos é que englobará as ações de prevenção, combate, assistência e acesso às garantias
e direitos da vítima de violência.
A influência política enfrentada pelas Redes de Atenção pesquisadas, encontrada
na literatura de Frey (2000); Kissler e Heidemann (2006), na qual impacta na trajetória
das redes, é realidade mundial. Roggeband (2012) cita a regressão nas políticas contra a
violência, ocorrida na década de 90 devido à mudança de governo e adoção de políticas
neoliberais de descentralização. Algumas organizações que atuavam na temática
perderam os subsídios e alguns serviços específicos de violência sexual, como linhas
diretas e centros de crise de estupro, pararam de funcionar e alguns abrigos foram
fechados, enquanto outros continuaram apenas com o financiamento local. No caso das
Redes de Atenção esta interferência política impacta na rotatividade de pessoal fazendo
com que as redes tenham que se reorganizar com os novos profissionais correndo o
risco de desarticulação da rede. Neste sentido, aponta-se no quadro 7.9 algumas
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aproximações e distanciamentos das Redes de Atenção às Pessoas em Situação de
Violência de Santa Catarina com o cenário internacional.

Quadro 7.9 – Aproximações e distanciamentos das Redes de Atenção às Pessoas em Situação de
Violência de Santa Catarina com o cenário internacional.
Políticas
Abrigos
Ações governamentais

Cenário Internacional
X
X

Estratégias
governamentais
coordenadas
Legislação
Financiamentos
Dados estatísticos
Programa para
perpetradores

X

X
X
X
X *Ações predominantemente
exercidas pela sociedade civil
organizada.

Redes de Atenção de Santa Catarina
X
X *Ações não exercidas diretamente, mas
contempladas pela rede.
X

X
--- *Sem financiamento do Estado.
X *Incipiente
--- *Ações predominantemente exercidas
pela sociedade civil organizada.

Fonte: Elaborado pela autora.

Corradi e Stockl (2016) apresentam os progressos realizados em relação às ações
e aos serviços implementados na UE ao longo de quatro décadas. No que tange ao
fornecimento de abrigo é um item proporcionado no cenário internacional e pelas Redes
de Atenção, por meio do CREMV. As ações governamentais de campanhas nacionais e
criação de linha direta para denúncia da violência estão presentes no contexto
internacional e em nível de Brasil. Estas ações não se encontram na Rede em si, mas são
ações estatais que contemplam as Redes de Atenção devido a problematica tratada. As
estratégias governamenantais coordenadas que são as articulações entre os setores para
a atuação ao enfrentamento da violência são realizadas em nível internacional e pelas
Redes de Atenção da mesma forma as legislações existentes.
Observa-se que a União Europeia financia as agências que lidam com esta
temática, como exemplo o Programa Daphne. Na visão de Montoya (2008), além da
contribuição da UE com o financiamento de recursos, indiretamente ela atua como
facilitadora de redes transnacionais. A formação destas redes transnacionais para
atuação na mobilização contra a violência articula atores da sociedade civil, dos estados
e internacionais. Pontua-se que as Redes de Atenção não possuem verba para atuação,
somente os hospitais conveniados como serviço de referência para o atendimento das
pessoas em situação de violência sexual, cadastrados para o abortamento legal e para
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coleta e armazenamento de vestígios. Contudo, ressalta-se que, caso os dados sobre os
atendimentos fossem mais expressivos, configurando a realidade dos atendimentos, as
Redes poderiam obter financiamento de programas como Casa da Mulher Brasileira e o
Viver sem violência.
Os países da UE possuem recolha sistemática de dados por agências nacionais
de estatística e centros de pesquisa credenciados para um levantamento de dados
estatísticos. As Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violencia Sexual possuem
um recolhimento de dados de maneira incipiente, pois ele acontece de forma isolada
pelas áreas envolvidas na rede. Considera-se também o fato de haver uma
subnotificação dos dados da saúde (SINAN) que representam os atendimentos dos
serviços de referência, por onde se inicia a implementação do protocolo.
Por fim, ressalta-se, em nível internacional, o programa para perpetradores
(GELDSCHLAGER e outros, 2010), que trabalham com homens que buscam um
tratamento, seja por ordem judicial ou de maneira espontânea. A literatura confirma a
importância deste tratamento para a resocialização do agressor e a não ocorrência da
reincidência da violência. Como as Redes estudadas se voltam para o atendimento das
vítimas, esta ação não é prevista na articulação. Este tipo de serviço no Brasil, assim
como em nível mundial é realizado predominantemente por instituições não
governamentais.

7.5 PREPOSIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS REDES DE
ATENÇÃO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL

Dentro dos aspectos pontuados sobre as Redes de Atenção de Joinville, de
Blumenau, dos Municípios da AMOSC e de Florianópolis, bem como suas diferenças e
similitudes, podem ser pontuadas algumas preposições de políticas públicas. Estas
políticas públicas quando implementadas poderão amenizar as discrepâncias
encontradas nas redes bem como auxiliar, cada uma delas, a amenizar as fragilidades
existentes. Ressalta-se que é imperioso que o Estado, como ente coordenador das
articulações em rede, tenha o papel de fomentá-las para que haja uma efetividade no
atendimento às pessoas em situação de violência sexual.
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Os dados sobre os casos atendidos de violência sexual são transformados em
informações que poderão ser utilizadas para se repensar as ações e traçar planos para a
melhoria do atendimento. Atualmente, existem diversos cômputos destes atendimentos,
que estão vinculados as diferentes áreas envolvidas nos serviços. E com sistemas
diferenciados, os serviços não conseguem acompanhar o seguimento do tratamento pela
vítima ou verificar as instituições que a vítima percorreu, se tratando das diferentes
áreas envolvidas. Não obstante, tem-se uma discrepância de dados o que dificulta a real
noção da estatística da violência sexual. Neste contexto é que é formulada a seguinte
proposta (P1):

P1: Adoção de um banco de dados único para todas as áreas envolvidas no atendimento
às vítimas de violência sexual.

Os recursos escassos são um grande problema das redes, que estão inseridas em
um contexto público de falta de recursos e poucos investimentos por parte dos
governos. Aliado a este fato, tem-se que as Redes de Atenção não possuem uma verba
própria destinada, são utilizados os repasses enviados as secretarias e utilizados pelos
serviços nos atendimentos independentes de serem casos de violência sexual. Os únicos
serviços que recebem por atendimento às vítimas de violência sexual são os hospitais,
contudo eles necessariamente precisam estar cadastrados como referência para
atendimento para o repasse da verba. Contudo, o credenciamento como referência, bem
como o repasse da verba está vinculado a exigência da existência de uma equipe
multidisciplinar para este atendimento. Esta fragilidade é encontrada no Hospital
Universitário e na Maternidade Carmela Dutra que são vinculados à Rede de Atenção
de Florianópolis e que não possuem esta equipe multidisciplinar. Portanto, são hospitais
de referência no atendimento, contudo não cadastrados como tal por falta de pessoal.
Neste contexto é que apresenta-se a seguinte proposta (P2):

P2: Prioridade do Estado em sanar a falta de pessoal dos hospitais que atendem vítimas
de violência sexual.

Percebe-se a importância das universidades e de seu impacto positivo na
sociedade, como disseminadora do conhecimento e desenvolvimento. No contexto da
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pesquisa, somente a Rede de Atenção de Florianópolis possui uma aproximação com a
universidade. As Redes de Atenção de Joinville, dos municípios da AMOSC e de
Blumenau tiveram contato com universidades durante um período da trajetória, contudo
atualmente se distanciaram. À universidade cabe a formação dos futuros profissionais
que atuarão nas diversas áreas envolvidas no atendimento às pessoas em situação de
violência sexual. Neste sentido, um contato prévio com a temática da violência, bem
como com as Redes de Atenção e consequentemente do protocolo facilitará o
engajamento futuro deste estudante. Como disseminadora de informação e
conhecimento a universidade se torna um meio de divulgação sobre a temática e as
Redes de Atenção. Neste sentido, propõe-se (P3):

P3: Fomentar a aproximação das Redes de Atenção com as universidades.

Evoluindo dos modelos centrados no Estado e nas empresas privadas, que
dominavam a provisão de serviços de interesses gerais, têm-se os modelos em que a
sociedade, beneficiadora destes serviços, se conecta nas articulações como principal
interessada das ações. Aponta-se que nas Redes de Atenção não há a participação da
sociedade civil, que se acredita ser pela especificidade do atendimento oferecido.
Todavia, mesmo não havendo o vínculo direto com o atendimento, salienta-se a
importância de se vislumbrar a perspectiva do usuário que identifica as lacunas do
serviço e contribui para a qualificação do atendimento. Sob este prisma, recomenda-se a
seguinte proposta (P4):

P4: Fomentar a participação da sociedade civil nas redes de atenção.

Considerando as particularidades das Redes de Atenção pesquisadas, torna-se
necessário que as políticas desenvolvidas pelo Estado considerem estas diferenças e
busquem sanar as fragilidades. Políticas equitativas tornam-se essenciais para fomentar
a superação dos desafios das redes que necessitam maior auxílio em determinados
aspectos em específico. Salienta-se a necessidade de um olhar cuidadoso frente a esta
temática complexa e com caráter multidimensional. As dificuldades das Redes de
Atenção nascem por si só pela essência desta articulação e também pelos obstáculos de
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prestar um atendimento com as limitações financeiras e de pessoal. Sob este ângulo
torna-se imprescindível o suporte do Estado.
Fica demonstrada com a pesquisa na Rede de Atenção dos municípios da
AMOSC uma dificuldade de articulação, natural deste tipo de configuração e
considerando seu caráter regional englobando vinte e um municípios com características
próprias, com condições financeiras específicas e com limitações diferenciadas entre
eles. Aliado a este fato, tem-se uma coordenação difusa e confusa. Neste sentido,
propõe-se a criação de um decreto para a formalização da comissão, que se torna
imprescindível em uma articulação regionalizada, pactuado com as instituições
vinculadas à rede e o governo estadual de modo a fortalecer este vínculo. Sugere-se
ainda a inserção de uma representação da sociedade civil para a consolidação da
comissão, haja vista se tratar de uma região em que, historicamente, a mobilização
popular é bastante presente e com a existência de grupos que atuam nesta temática, por
exemplo, o GAPA. Aponta-se como necessária, desta forma, a seguinte proposta (P5):
P5: Auxiliar na governança da Rede de Atenção às Pessoas em Situação de Violência
Sexual dos municípios da AMOSC.

Identifica-se que a participação efetiva das áreas da saúde, da assistência social,
da segurança pública e da educação, na comissão das Redes de Atenção, fortalece a
articulação e interação, aproxima os atores, solidifica o sentimento de pertencimento à
rede fazendo com que os serviços possam qualificar o atendimento à vítima, situação
observada na Rede de Atenção de Blumenau. Neste contexto, a Rede de Atenção de
Florianópolis se torna fragilizada sem a presença da área da educação na comissão,
fazendo com a atuação da rede aconteça de modo reativo à problemática. Desta forma,
sugere-se a seguinte proposta (P6):

P6: Fomento da participação da área de educação na Rede de Atenção de Florianópolis.

A Rede de Atenção de Blumenau é a articulação que está mais bem formatada
para a atuação em rede devido à participação efetiva das áreas na comissão. Contudo,
cabe ressaltar que não há a participação da DPCAMI nos encontros e sim da delegacia
de polícia civil. Por mais que haja uma participação contundente da delegacia, sugere-se
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buscar a participação de uma representação da DPCAMI, já que os atendimentos às
vítimas são realizados pela delegacia especializada.
Esta constante presença nas reuniões da Rede de Atenção de Blumenau
aproxima os profissionais das áreas inclusive da segurança pública, e faz com que os
atores tomem o seu espaço e se sintam parte do todo. Por existir a constante interação
entre os atores, a rede encontra-se mais avançada no atendimento às vítimas, tendo já o
credenciamento para a coleta e armazenamento dos vestígios, todavia não se tem o
espaço e material adequado para tal. Desta forma, sugere-se a seguinte proposta (P7):

P7: Auxiliar na implementação do espaço para o armazenamento dos vestígios.

Por fim, constata-se que a Rede de Atenção de Joinville possui uma baixa
aderência do IGP nas reuniões da comissão, fato que corrobora com a pouca interação
existente com os atores da rede. Esta situação pode acarretar na prática uma lacuna no
atendimento haja vista a informação e conhecimento discutidos nas reuniões que não
alcançam os profissionais do IGP. Neste sentido propõe-se uma intervenção do estado
da seguinte forma (P8):

P8: Fomento da participação da área da segurança pública na Rede de Atenção de
Joinville.

7.6 SÍNTESE DO CAPÍTULO

Tendo-se como referência a análise conjunta realizada nas Redes de Atenção às
Pessoas em Situação de Violência Sexual, com base nas categorias de análise discutidas
que envolvem a governança, a colaboração, a interdependência, o resultado, a trajetória,
a interação e a aprendizagem, são possíveis algumas inferências. Transcendendo a
possibilidade de inferir como estas categorias de análise estão presentes nas Redes de
Atenção pesquisadas, é possível apontar se elas estão mais ou menos presentes em
comparação entre si. É neste sentido, que se fará uma análise conjunta das Redes de
Atenção no que tange a intensidade em que os elementos se encontram. Desta forma,
será adotado o dois menos (- -) para àqueles pouquíssimos presentes; menos (-) para os
elementos menos presentes nas redes; mais ou menos (+ -) para àqueles mais ou menos
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presentes; mais (+) para àqueles mais presentes, dois mais (+ +) para àqueles bastante
presentes e o zero (0) para àqueles inexistentes.
No que tange à governança, aponta-se que a Rede de Atenção dos municípios da
AMOSC é a mais deficitária por não estar claro o tipo de governança existente,
organização líder ou compartilhada, o papel da coordenação ser bastante difuso e não
existir reuniões. A Rede de Atenção de Florianópolis não possui clara o tipo de
governança, na prática semelhança com organização líder e no discurso governança
compartilhada e o papel da coordenação bastante confuso. A rede possui uma
organização com reuniões frequentes, contudo não há a participação do IGP e a área da
educação não está presente na pactuação. A Rede de Atenção de Joinville e de
Blumenau possuem uma governança de uma organização líder de forma clara, com forte
atuação das coordenações e reuniões. Salienta-se a ausência do IGP nas reuniões de
Joinville, mas com estratégia de alternar as reuniões nas instituições e a ausência da
DPCAMI em Blumenau, apesar de ter a representação da delegacia civil. No quadro
7.10 são expostos os elementos e suas intensidades.
Quadro 7.10 – Intensidade das categorias de análise nas Redes de Atenção às Pessoas em
Situação de Violência Sexual
Categoria
de análise
Estrutura de
Governança

Rede
Joinville

Rede municípios
AMOSC

Rede
Blumenau

Rede
Florianópolis

Governança

++

--

++

+

Colaboração

++

--

++

++

++

--

++

++

+-

--

+-

+

Trajetória

+-

+-

+-

+-

Interação

+

--

++

+

Aprendizagem

+

--

+

++

TOTAL

10+ 2-

1+ 13 -

11+ 2-

10+ 1-

Interdependência
Resultado
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Fonte: Elaborado pela autora.
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A colaboração se dá nas Redes de Atenção pesquisadas pessoalmente ou por
meio das reuniões e eventos que os atores participam. A Rede de Atenção dos
municípios da AMOSC a colaboração acontece de modo muito pessoal e como a
comissão não está se reunindo atualmente (2017) há uma forte tendência desta
colaboração se dissipar com a perda do contato. Na Rede de Atenção de Florianópolis
há uma grande colaboração, ainda muito predominante nas diferentes esferas da área da
saúde. E a entrevistada E14 menciona a pessoalidade desta colaboração. Contudo, cabe
salientar a colaboração vinda dos diversos atores, que não estão contidos na comissão e
até mesmo na própria rede, mas que colaboram de alguma forma para a evolução da
articulação. Nas Redes de Atenção de Joinville e Blumenau há uma constante
colaboração entre os membros.
No que diz respeito à interdependência, percebe-se na Rede de Atenção dos
municípios da AMOSC que o sentimento de pertencimento a um todo por parte dos
profissionais se dá naqueles que atuam a mais tempo e que participaram dos encontros
da comissão. Este é um aspecto negativo, pois a uma forte tendência deste sentimento se
dissipar com o tempo, caso os encontros não forem retomados. Existem diferentes
concepções de mundo pela rede envolver atores de diversas áreas, esferas e cidades,
contudo, como as reuniões não estão ocorrendo estas visões permanecem fragmentadas.
Na Rede de Atenção de Joinville há um sentimento de pertencimento a um todo
reforçado pelas reuniões nas diferentes instituições e nas capacitações, em que se
consegue agregar os diferentes atores. As diferentes visões de mundo são um fator
enriquecedor, considerando a ausência do IGP nas reuniões. Na Rede de Atenção de
Blumenau as reuniões e capacitações favorecem o sentimento de pertencimento a um
todo reforçado. As diferentes visões de mundo são um fator enriquecedor, considerando
a ausência do da DPCAMI nas reuniões. Há um grande sentimento de pertencimento a
um todo, principalmente considerando a presença da universidade e das capacitações
que conseguem abarcar estes diferentes profissionais. Existem diferentes concepções de
mundo, bastante ricas no que tange ao conhecimento e ao aprendizado, contudo ainda
estão concentradas na área da assistência social e na saúde.
Em relação ao resultado, as Redes de Atenção pesquisadas ainda tem muito que
avançar. A Rede de Atenção dos municípios da AMOSC não possuem, no momento,
monitoramento e processo de avaliação. As Redes de Atenção de Joinville e Blumenau
discutem alguns casos, que surgem dúvidas, na reunião ampliada e possuem um
processo de avaliação incipiente. A Rede de Atenção de Florianópolis se encontra mais
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avançada neste elemento, pois possui um espaço específico na reunião para o
monitoramento dos casos. O processo de avaliação é considerado incompleto porque é
realizado o relatório anual dos dados do SINAN, mas não são planejadas ações com
cronograma de implantação.
No que diz respeito a categoria de trajetória, foi emitido uma mesma intensidade
às redes por considerar que são diversas as variáveis que impactam neste elemento. Ao
mesmo tempo, cada uma das redes possui sua peculiaridade e que deve ser valorizado
pela essencialidade do serviço prestado por elas. Deste modo, tem-se por ordem de
exposição, a Rede de Joinville surgida em 2006 por meio de uma campanha promovida
pela mídia. Em sua trajetória a rede sofreu interferências políticas e dos atores estatais
que tiveram influencia no momento de sua desarticulação. A Rede de Atenção dos
municípios da AMOSC foi criada em 2007 sob influência da Norma Técnica do
Ministério da Saúde. Há uma forte influencia política, externado por E6, que inclusive
reconheceu a falta de interesse na articulação da rede, por este motivo que ela se
encontra desarticulada. A Rede de Atenção de Blumenau foi criada em 2002, com
bastante dificuldade, foram vários períodos curtos de desarticulação, pois o Ministério
Público frequentemente solicitava a organização da articulação. A Rede de
Florianópolis, surgiu em 2000 influenciada pela Norma Técnica do Ministério da Saúde.
A rede também sofre interferência política, principalmente no que tange a rotatividade
de pessoal, por este motivo a rede passou um curto período de tempo sem se articular.
Em relação à interação é possível inferir que a Rede de Atenção dos municípios
da AMOSC que é bastante fraca e ocorre voltada à prestação do serviço. A Rede de
Atenção de Joinville possui uma interação mais concentrada na saúde e na assistência
social. A Rede de Atenção de Florianópolis possui a interação concentrada na saúde,
assistência social e DPCAMI, contudo a presença da universidade contribui para a
pulverização desta interação aos demais atores da rede. Em relação à Rede de Atenção
de Blumenau possui um ótimo nível de interação que auxilia na evolução da rede, que
passa a discutir outras problemáticas que ainda não são pauta nas demais redes.
Mais uma vez a Rede de Atenção dos municípios da AMOSC se encontra em
defasagem em relação às demais redes por não realizar reuniões frequentes. Neste
sentido, a aprendizagem se dá individualmente, por meio do contato com os demais
atores. O know what e know how também são disseminados por meio do contato entre
os atores. Tanto a Rede de Atenção de Joinville, quanto a de Blumenau, apresentam
aprendizagem individual, em grupo, organizacional e interorganizacional. Ambas
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possuem uma boa disseminação do conhecimento, o know what e know how são
disseminados por meio do contato com os atores, capacitações e discussões em reuniões
ampliadas. A Rede de Atenção de Florianópolis apresenta aprendizagem individual, em
grupo, organizacional e interorganizacional. Possui uma ótima disseminação do
conhecimento por meio do know what e know how em contato com os atores,
capacitações e momento específico para estudos de caso.
Neste sentido, conforme os elementos estabelecidos por meio da literatura que
compõe o arcabouço teórico sobre Rede de Governança, é possível inferir, de um modo
geral, no cenário atual (2018), a Rede de Atenção dos municípios da AMOSC é a menos
avançada, seguida pela Rede de Atenção de Joinville, a Rede de Atenção de
Florianópolis e em um estágio mais avançado encontra-se a Rede de Atenção de
Blumenau. Cabe ressaltar que as Redes de Atenção de Joinville, Florianópolis e
Blumenau ficaram muito próximas uma da outra haja vista as diferenças, características
próprias, encontradas dentro de cada categoria de análise. Portanto, cabe afirmar que a
história de cada rede de governança pública é conformada a partir da experiência dos
distintos atores que influenciam a trajetória do desempenho alcançado, pois apesar do
desempenho final, em relação a intensidade, de cada rede ser semelhante, os elementos
constitutivos desta intensidade foram diferentes. É possível afirmar ainda que existem
diferentes padrões de atuação nas redes de governança pública em localidade diferente e
que estes estão diretamente relacionados à articulação dos setores estatais e diferentes
esferas.
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CAPÍTULO VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto da Administração Pública, o Estado se abre para a articulação
intersetorial e multiprofissional dos seus setores, bem como a participação da sociedade
civil para a resolução de um problema público. Diversos problemas considerados
complexos exigem este tipo de articulação, um deles é a violência sexual, que vem
ganhando relevância internacional por envolver princípios de igualdade. O
enfrentamento da violência exige a ação de diversas áreas como a saúde, a assistência
social, a segurança pública e a educação em suas diferentes esferas, municipal, estadual
e federal de modo a garantir a vítima um atendimento humanizado. Neste sentido, a
pergunta de pesquisa que norteou a tese foi: Como se configuram as Redes de Atenção
às Pessoas em Situação de Violência Sexual em Santa Catarina como expressão de
articulação dos atores públicos e da sociedade civil, sob o movimento da Governança
Pública?
Para tanto, adotou-se, nesse estudo, o conceito de governança pública, que
segundo Sechi (2009), é um modelo colaborativo de relação interestatal e entre atores
estatais e não estatais na solução de problemas coletivos. Denota o processo de
estabelecimento de mecanismos horizontais de colaboração para lidar com problemas
transnacionais. E o conceito de redes de governança pública, segundo Sorensen e
Torfing (2007), entendida como: a) uma articulação horizontal relativamente estável de
atores interdependentes, mas operacionalmente autônomos; b) que interagem através de
negociações; c) que acontecem dentro de uma estrutura normativa reguladora, cognitiva
e imaginária; d) que é autorregulada dentro dos limites estabelecidos por órgãos
externos; e e) que contribui para a produção de utilidade pública.
No contexto do objeto de estudo, as Redes de Atenção às Pessoas em Situação
de Violência Sexual de Santa Catarina, tem-se uma articulação entre os atores estatais
das áreas da saúde, da assistência social, da segurança pública e da educação para o
enfrentamento da violência sexual. Os atores são interdependentes, contudo
operacionalmente autônomos, se vinculam ao mesmo tempo na Rede de Atenção e à
instituição, pois os serviços funcionam em consonância um com o outro. Nesta
articulação a colaboração é o fio condutor das ações haja vista a complexidade da
temática que exige a união dos diferentes recursos na resolução de um problema, que de
maneira isolada se tornaria inviável saná-lo. Salienta-se ainda que apesar da abertura do
Estado à sociedade civil para a participação nas Redes de Atenção, atualmente (2018)
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não existe este tipo de representação nas redes pesquisadas. Acredita-se que a razão seja
devido a especificidade do serviço prestado, e que devido ao fato das discussões da
comissão se darem ao entorno do atendimento prestado às vítimas ocorre um
afastamento da representação da sociedade civil.
O primeiro objetivo proposto foi desenvolvido a partir do quinto capítulo do
trabalho que apresentou as características principais das Redes de Atenção às Pessoas
em Situação de Violência Sexual. Desta forma, tem-se similaridades quanto a forma de
organização das redes, por meio de reuniões da comissão e estabelecimento de um
protocolo de trabalho. Contudo as diferenças se fazem presentes na trajetória das Redes
de Atenção, que são influenciadas pelos distintos atores e que impactam no desempenho
alcançado pela articulação. Tem-se que, quanto maior for a participação dos atores nas
reuniões da comissão, maior será a interação existente entre eles, e por consequência, a
evolução das redes que seguirá determinada trajetória. Por outro lado, problemas de
rotatividade de pessoal afligem a rede, pois dependendo das características e interesses
deste novo ator, a rede poderá perder a interação e por consequência, uma adesão que
impacta na trajetória. Assim, como o inverso é verdadeiro. Participação ativa de atores,
dão dinamismo à Rede estabelecida. Este fato se observa nas Redes de Atenção
pesquisadas que em algum momento da história sofreram de desarticulação.
O segundo objetivo da pesquisa foi desenvolvido a partir do sexto capítulo que
discute a estrutura de governança (Lopes e Baldi, 2009; Provan e Kenis, 2007; e Provan
e Fish, 2007) que faz o tratamento de rede como a unidade de análise. A rede passa a ser
uma forma alternativa, dentre várias outras, de estruturar uma articulação entre
diferentes instituições (LOPES e BALDI, 2009). Tem-se a governança, colaboração,
interdependência e resultados como elementos que compõe a estrutura de governança.
No contexto das Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, inferese que a Rede de Atenção dos municípios da AMOSC e de Florianópolis possuem uma
governança difusa e confusa, pois na prática demonstram um misto de governança
compartilhada e governança de uma organização líder. Por outro lado as Redes de
Atenção de Joinville e Blumenau apresentam uma coordenação clara e atuante o qual
favorece o andamento dos trabalhos da comissão.
A colaboração se mostra bastante pessoal na Rede de Atenção dos municípios da
AMOSC e de Florianópolis e mais vinculada à temática nas Redes de Atenção de
Joinville e Blumenau. Na Rede de Atenção dos municípios da AMOSC há pouco
sentimento de interdependência pela ausência de encontro dos atores. Na Rede de
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Atenção de Florianópolis a interdependência é mais concentrada nas área da saúde e da
assistência social. Há um sentimento de interdependência na Rede de Atenção de
Joinville, considerando a ausência do IGP na interação nas reuniões. E, na Rede de
Atenção de Blumenau há uma interdependência com o envolvimento de todas as áreas.
No que diz respeito aos resultados, não há uma mensuração na Rede de Atenção dos
municípios da AMOSC. Nas Redes de Atenção de Joinville e Blumenau é ainda
bastante incipiente. A Rede de Atenção de Florianópolis se mostra mais avançada neste
quesito, pois possui um espaço na reunião para monitoramento dos casos e um relatório
anual dos dados do SINAN, contudo faltam planejamento e ações.
O terceiro objetivo da pesquisa foi desenvolvido a partir do sexto capítulo que
discute a análise de rede (Lopes e Baldi, 2009; Provan e Kenis, 2007; e Provan e Fish,
2007) como um conjunto de atores ou nós, em que as relações entre esses nós podem ser
presentes ou ausentes, assim, as redes são consideradas variáveis em relação aos seus
padrões estruturais de relações (PROVAN e KENIS, 2007). Tem-se a trajetória,
interação e aprendizagem como elementos que compõe a análise de rede. A trajetória é
um elemento peculiar de cada articulação e que faz com que a rede opte por um
determinado caminho ao longo de sua existência. Neste sentido, é possível pontuar que
apesar das redes terem tido momento de desarticulação em sua história houve diferentes
razões para que as redes voltassem a ativa. A Rede de Atenção dos municípios da
AMOSC encontra-se atualmente (2018) desarticulada por falta de apoio estatal. A Rede
de Atenção de Joinville permaneceu um tempo desarticulada e retomou devido a
propagação de um caso de violência pela mídia. A Rede de Atenção de Blumenau teve
constantes interrupções em sua trajetória tendo a intervenção do Ministério Público. A
Rede de Atenção de Florianópolis se desarticulou durante um período, contudo os
próprios atores se mobilizaram para a sua continuidade.
A Rede de Atenção dos municípios da AMOSC apresenta pouca interação entre
seus atores devido a desarticulação atual. Nas Redes de Atenção de Joinville e
Florianópolis tem-se uma interação mais concentrada nas áreas da saúde e assistência
social, e Florianópolis contempla a DPCAMI, que participa constantemente das
reuniões com contribuições. Na Rede de Atenção de Blumenau a interação é permeada
por todas as áreas e por consequência há uma evolução maior da rede. No que tange a
aprendizagem, a Rede de Atenção dos municípios da AMOSC possui pouca
disseminação de informação (know what) e conhecimento prático (know how) somente
nos contatos pessoais. As Redes de Atenção de Joinville e Blumenau conseguem
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disseminar as informações e conhecimento prático por meio do contato pessoal,
reuniões e capacitações. A Rede de Atenção de Florianópolis possui um espaço para
disseminação do conhecimento prático (know how) e informação (know what) além do
contato pessoal entre os atores.
O quarto objetivo da pesquisa foi desenvolvido a partir do sétimo capítulo que
discute a análise conjunta das redes e a aproximação e o distanciamento com o cenário
internacional. Considerando o arcabouço teórico sobre Rede de Governança e a
estrutura de governança e a análise de redes, bem como os elementos trabalhados na
tese, tem-se que no cenário atual (2018), a Rede de Atenção dos municípios da AMOSC
é a menos avançada, seguida pela Rede de Atenção de Joinville, a Rede de Atenção de
Florianópolis e em um estágio mais avançado encontra-se a Rede de Atenção de
Blumenau. Cabe ressaltar que as Redes de Atenção de Joinville, Florianópolis e
Blumenau ficaram muito próximas uma da outra, mas não devido as semelhanças
existentes, mas sim os diversos aspectos que foram sendo considerados na análise que
fizeram, com que cada uma delas tivessem características peculiares em cada um dos
elementos estudados.
Neste sentido, torna-se relevante ressaltar que as experiências dos distintos
atores impactará na história de cada rede e por consequência o desempenho e estas
experiências é que conformarão o padrão de atuação de cada rede. Desta forma, com
que os atores interagem e colaboram com a rede em um processo de troca de
conhecimento e aprendizagem, revelando assim a interdependência existente na
articulação, impactará na trajetória desta rede, fazendo com que ela evolua ou caminhe a
passos mais lentos. A inexistência destes elementos por sua vez, podem levar a
desarticulação da rede se aliada a falta de vontade política.
Considerando o cenário internacional no quadro da pesquisa realizada, tem-se
que existem muitas aproximações com o contexto das Redes de Atenção às Pessoas em
Situação de Violência Sexual estudadas, no que tange as questões de abrigos, estratégias
governamentais coordenadas, legislação e dados estatísticos, este último incipiente. No
que tange às ações governamentais e ao programa para perpetradores, não estão
previstos pelas Redes de Atenção pesquisadas, contudo são parte do universo, pois são
fomentadas pelo estado. A realidade sobre o financiamento ainda está bastante distante
haja vista o restrito repasse de verbas exclusivo aos hospitais cadastrados para o
atendimento das pessoas em situação de violência sexual, para o aborto legal e para a
coleta e armazenamento de vestígios.
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Por fim, cabe afirmar que o Estado dentro da perspectiva de Redes de
Governança se abre, diferente dos demais modelos teóricos da Administração Pública,
para uma articulação entre seus setores e sociedade civil. Neste cenário, cria-se maior
intersetorialidade e transversalidade em que os atores públicos se voltam para a
resolução de problemas públicos e complexos que não podem ser sanados de maneira
isolada. Nesta articulação, a própria Administração Pública cria espaço para os arranjos
interativos, colaborativos e que favorecem a aprendizagem que transcendem os espaços
das redes.

8.1 SUGESTÕES DE PESQUISAS

Sugere-se como futuras pesquisas um estudo comparativo mais aprofundado
entre as Redes de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual com o cenário
internacional. Propõe-se que possam ser estudadas possíveis redes de governança no
cenário internacional, abrangendo não só países da Europa, mas também da Ásia e
continente Norte-Americano, em comparação com as Redes de Atenção às Pessoas em
Situação de Violência Sexual de Santa Catarina. Assim como, outros estudos podem ser
realizados no Brasil, dentre os quais a comparação destas Redes – conformação e
desenvolvimento – entre várias unidades da federação.
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ANEXO A

Roteiro de entrevista (Pré-etapa)
Comitê Estadual

1- Quando e por que se passou a perceber a necessidade de atuar em rede frente a
temática da violência?
2- Quais as características da violência que motivam o surgimento da Rede e
influenciam sua atuação?
3- Qual o propósito da formação das Redes de Atenção às Pessoas em Situação de
Violência?

(CONASS, 2007)
4 – As Redes (apontadas no mapa) já foram criadas? Estão atuando com a atenção às
pessoas em situação de violência?
5 – Quais delas estão em formação?
6 – Quais delas estão estabelecidas, com mais de 10 anos de atuação? Alguma delas é
referência no que tange ao atendimento às pessoas em situação de violência?
7 – É possível comentar um pouco sobre as redes existentes?
8 – Qual o órgão que está incumbido da coordenação de cada rede?
9 – Há a participação da sociedade civil em alguma destas redes?
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ANEXO B
Roteiro de entrevista – 1ª etapa
Coordenação da rede

1 - Conte a trajetória da rede em relação às principais dificuldades e oportunidades
obtidas até o momento.
Quando (ano) e como surgiu a rede? Que desafio encontrado fez com que as instituições
buscassem atuar nessa rede? Qual órgão (ou quem) tomou a iniciativa de criação da
rede?
2 – Quais atores compõem a rede?
3 - A sociedade civil participa da rede? (Caso positivo, de que forma participa / qual o
seu papel)?
4 - Qual é a participação do Estado e suas secretarias na organização da rede? Há uma
secretaria responsável? Esta Secretaria é municipal ou estadual?
5 - Qual o responsável pela coordenação? Existe uma pessoa ou pessoas que são mais
proativas e tomam a iniciativa para resolver os problemas dos quais a rede trata? Ela (s)
está (ão) em que local (is)/órgão/setor/ função...?
6 – Há uma estrutura definida (Conselho/diretoria/ Comissões)?
7 – A rede local se articula com outras redes locais, regionais, nacionais ou
internacionais? Caso positivo, dar exemplo (s).
8 – A rede sofreu alterações ao longo do tempo? (ex. mudança de atores, ingresso ou
saída; mudança de coordenação, impacto da troca do gestor público, prefeito e/ou
governador). De que forma essas mudanças impactaram positivamente ou
negativamente na atuação da rede?
9 - Quais os fatores que garantem a continuidade da rede, para além dos mandatos
políticos? (Ex. comprometimento das pessoas, etc.)
10 – A rede faz encontros/reuniões periódicas? Há um local específico para este
encontro/reunião? Quem participa desses encontros e quais as principais decisões
tomadas por meio dessas reuniões?
11 - Considerando o exposto, na sua opinião, qual é o grande problema que as redes
deparam hoje, que um estudo através de uma tese possa contribuir para sua solução?
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ANEXO C
Roteiro de entrevista – 2ª etapa
Coordenação da rede

CATEGORIAS
Governança

QUESTÕES

1. Quando e como surgiu a rede?
2. Como a rede foi evoluindo em sua forma organizacional?
3. Como se constitui a rede?

4. Quem são os atores, como são escolhidos e suas funções dentro da
rede?

Colaboração

Interdependência

Resultado

Interação

5. Como são formados os grupos de trabalho/comissões?
6. Como acontece a tomada de decisão?
7. Como são as rotinas operacionais da rede? Explique seu funcionamento, as
principais modificações ocorridas e suas razões.
8. As rotinas são fruto do entendimento comum dos atores ou são colocadas pelos
órgãos que participam da rede?
1. Quais os tipos de ações cooperativas a rede possui?
2. Como acontece a cooperação e a ajuda mútua dentro da rede?
3. Os atores envolvidos se disponibilizam a ajudar os demais membros a fim de
melhorar a capacidade de atuação nos serviços?
4. As partes partilham riscos, responsabilidades e recompensas?
1. Os atores envolvidos se reconhecem como parte de um todo?
2. Como vocês lidam com as diferentes concepções e visões de mundo dentro da
rede?
3. Qual o impacto destas diferentes visões, já que os atores são importantes
dentro do contexto da rede?
4. Existe alocação de recursos de forma desigual na rede? Como ela é vista pelos
seus membros?
1. Qual o impacto da rede na sociedade, em termos de resultado?
(Quantas pessoas são atendidas / engajamento das pessoas na temática da
violência / provocou mudanças de comportamento da sociedade / reprodução das
práticas – ex. aumento de denúncia / organização da sociedade para o
enfrentamento da violência)
2. Os resultados são incorporados e utilizados para uma reorganização da rede?
3. As atividades planejadas conseguem ser realizadas?
4. As ações permitem alcançar os resultados previstos?
5. Como é feito o processo de avaliação? (frequência/temporalidade/indicadores)
6. Quais os problemas que solucionados podem aumentar os resultados?
1. Que tipos de interações são realizados na rede?
2. É utilizado algum tipo de estratégia para manter a interação entre os atores da
rede?
3. Existem valores que foram criados por meio da interação? Quais?
4. Existem laços mais fortes (maior proximidade e relacionamento entre os
membros) na rede? Quais são? Quais razões? Como flui a informação neste caso?
5. Existem laços mais fracos na rede? Quais são? Quais razões? Como flui a
informação neste caso?
6. Existe uma quebra constante dos laços? (troca de representante dos órgãos
envolvidos) Fazer uma análise das áreas envolvidas (Segurança pública/
Educação/Assistência Social/Saúde)
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Aprendizagem

7. Como flui a comunicação? Além das reuniões, quais outros meios são
utilizados para a comunicação?
8. Na hora da comunicação, como vocês lidam com as diferentes culturas, valores
e características dos atores?
9. Os discursos (falas) com o tempo vão se tornando mais coesos? De que forma?
10. Como são tratados os conflitos dentro da rede? Como acontece a negociação
das ideias divergentes para a tomada de decisão?
1. Como é formada a aprendizagem? Os membros são de diversas áreas:
segurança pública, educação, saúde e assistência social, como esses diferentes
atores auxiliam no processo de aprendizagem? Cite alguns exemplos.
(como a área da segurança pública facilita a aprendizagem, como a área da
educação facilita, como a área da saúde facilita, como a área da assistência social
facilita)
2. Como a aprendizagem ocorre individualmente? Como ocorre em grupo? Como
ocorre o aprendizado da rede como um todo?
3. Esse aprendizado é institucionalizado? Incorporado nas rotinas da rede?
4. Ao longo da existência da rede, como evoluiu na prática a aprendizagem?
(houve momentos de maior aprendizagem / momentos de quebra de
aprendizagem)
5. Quais aprendizados são mais absorvidos entre os atores da rede?
6. De que forma a interação influencia no processo de aprendizagem e na
produção de novo conhecimento?
7. Quais elementos se tornam obstáculo para o processo de aprendizagem?
8. Os diferentes conhecimentos (know-what / Know-why / Know-how / KnowWho) são utilizados para o processo de aprendizagem da rede? De que forma:
Know-what (conhecimento sobre fatos/informação)
Know-why (conhecimento científico)
Know-how (conhecimento prático)
Know-Who (habilidade social de cooperar e se comunicar com diferentes tipos de
pessoas e especialistas)
- Como acontece a criação de novas práticas por meio do compartilhamento de
experiências? (conhecimento tácito/conhecimento tácito: socialização)
- Como ocorre a formalização do conhecimento por meio de experiências vividas
na prática? (conhecimento tácito/explicito: externalização)
- Como ocorre a aprendizagem pela troca de documentos formalizados?
(conhecimento explícito/explícito: combinação)
- Como ocorre a internalização (incorporação) do conhecimento formal à prática?
(conhecimento explicito/tácito: internalização)
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ANEXO D
Roteiro de entrevista – 3ª etapa
Representantes das instituições

Questões relacionadas com a instituição:
1. Existem unidades/setores vinculadas ao atendimento a pessoas em situação de
violência? Quantas pessoas participam diretamente com os serviços ligados a violência
sexual?
2. Os profissionais do órgão tem conhecimento do protocolo de atenção a pessoas em
situação de violência? Por qual meio se deu?
3. Os fluxos internos (protocolo interno) estão condizentes com o protocolo da rede de
atenção a pessoas em situação de violência?
4. Os profissionais do órgão recebem capacitação para o atendimento dessas pessoas
que sofrem violência? Como se dá esta capacitação?
5. Existem contradições de posicionamento (pontos de vista distintos), dentro do órgão,
no que diz respeito ao serviço prestado às pessoas em situação de violência?
6. Como são tratadas, dentro do órgão, as informações que são levadas da reunião da
rede? É feito uma reunião para serem repassadas as informações? Ou são repassadas por
meio de discussões? Quais pessoas participam do repasse das informações?

Questões relacionadas à posição do participante na rede:
7. Como você vê os resultados da participação na rede? Quais os ganhos que se tem
internamente (dentro do órgão) com a existência da rede? Como se expressam esses
ganhos?
8. Existem laços mais fortes (maior proximidade e relacionamento entre os membros)
na rede? Quais são? Quais razões? Como flui a informação neste caso?
9. Existem laços mais fracos na rede? Quais são?

Quais razões? Como flui a

informação neste caso?

No seu ponto de vista o órgão que você representa, em relação a atuação na rede, é
considerado um laço forte ou fraco? Por quê? CASO O ÓRGÃO NÃO TENHA SIDO
CITADO NA QUESTÃO 8 E 9.
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10. Como você vê a participação dos diversos atores (estaduais/municipais) na rede?
11. Como você vê a participação da sociedade civil na rede?
12. Qual a sua avaliação sobre a possibilidade de relação dentro da rede, entre as
instituições (estaduais/municipais) e a sociedade civil?
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