Projeto: Fortalecendo capacidades institucionais na área de proteção de
crianças e adolescentes contra a violência, e em especial àquelas em
situação de mobilidade.

Parcerias:
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)
Plan Internacional
Neca
Indica
Coordenação: Maria Angela Leal Rudge
Coordenação da publicação: Benedito Rodrigues dos Santos
Pesquisadores: Irandi Pereira e professores convidados.
Data: De agosto de 2018 a setembro de 2019
Número de Participantes: 587

O Fundo das Nações Unidas a Infância (UNICEF), com apoio da Plan Internacional e
realização do NECA, desenvolveu nos anos de 2018 a 2020 o Projeto no Estado de
Roraima.
Desde o início da crise venezuelana milhares de imigrantes vieram para Roraima
através da fronteira com a cidade de Pacaraima, ao Norte do estado, em busca de
trabalho e de melhores condições de vida, em função da crise humanitária que atingiu
a população daquele país. O fluxo migratório se tornou intenso nos últimos meses de
2017 e início de 2018, momento que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Conanda) constatou que crianças e adolescentes venezuelanos viviam
em situação precária e de extrema vulnerabilidade e sem acesso a direitos básicos, em
abrigos de Boa Vista e Pacaraima.
Para o enfrentamento dessa situação, o Projeto foi elaborado visando estabelecer
parâmetros para o atendimento integral de crianças e adolescentes em situação de
mobilidade (migrantes, refugiadas, solicitantes de refúgio etc.) e criar estratégias de
fortalecimento das instituições que compõem a rede do Sistema de Garantia de
Direitos da capital Boa Vista e Pacaraima, para que juntas pudessem definir e pactuar

estratégias de ação para o equacionamento das situações vivenciadas a partir do
marco de direitos humanos de crianças e adolescentes.
O projeto previu atuar em dois eixos estratégicos:
 Ampliação da capacidade técnica de planejamento e conhecimento sobre
temas referentes à violência contra crianças e adolescentes das organizações
integrantes do Sistema de Garantia de Direitos de Roraima;
 Produção e disseminação materiais de formação e publicação sobre proteção
dos direitos de crianças e adolescentes vítimas ou em risco de violência, com
especial ênfase naquelas em situação de mobilidade.
No primeiro eixo foram realizadas as seguintes ações:
 Acompanhamento à rede de proteção social e demais integrantes do Sistema
de Garantia de Direitos para elaborar o diagnóstico da situação; planejar e
definir ações e estratégias para a gestão do atendimento e estabelecimento de
fluxos para o encaminhamento de casos para os serviços públicos existentes;
 Formação presencial para os diversos atores e profissionais que trabalham
diretamente com as crianças e adolescentes visando ao aprimoramento da
prática e a melhoria das ações desenvolvidas; e
 Produção de materiais que subsidiem a intervenção na área de proteção dos
direitos de crianças e adolescentes vítimas ou em risco de violência, com
especial ênfase naquelas em situação de mobilidade.

O segundo eixo contou com a elaboração e disseminação de materiais didáticos para
subsidiar o processo formativo e a produção da publicação intitulada “Caderno de
Orientações Técnicas para a Proteção de Crianças e Adolescentes no Município”.

Ampliação da capacidade técnica de planejamento e conhecimento sobre temas
referentes à violência contra crianças e adolescentes das organizações integrantes do
Sistema de Garantia de Direitos de Roraima
A proposta formativa contou a realização de um Encontro de abertura e de 14 oficinas
presenciais sobre temas estratégicos na área de proteção de crianças e adolescentes
contra violência, em especial àquelas em situação de mobilidade, tendo como
objetivos o aprimoramento da prática, a melhoria das ações desenvolvidas e o
favorecimento de ações integradas dos diversos atores e profissionais que trabalham
diretamente com este público.
As atividades formativas foram iniciadas no dia 17 de outubro de 2018 com a
realização do “Encontro de abertura do ciclo de formação sobre direitos de crianças e
adolescentes”, em Boa Vista. O evento teve como objetivo mobilizar os atores do
Sistema de Garantia de Direitos, incluindo Sistema de Justiça, para o ciclo de oficinas
que será realizado no final do ano de 2018 e primeiro semestre de 2019, visando
apoiar e fortalecer a rede local à luz do paradigma da Proteção Integral a crianças e
adolescentes brasileiros e venezuelanos. Participaram do Encontro 172 profissionais
representativos das redes de Boa Vista, Pacaraima e Iracema, o que nos levou a avaliar
que o Projeto ganhou a visibilidade necessária para o engajamento dos diversos atores
no processo formativo.
As Oficinas formativas e seus conteúdos
As 14 oficinas ministradas entre novembro de 2018 e março de 2019 contaram com
oito temas e 16 horas cada uma, somaram 224 horas de formação e beneficiaram 587
profissionais que integravam a rede de proteção de crianças e adolescentes de 14
municípios do Estado de Roraima.
Tema 1: Relações humanas e ação profissional na proteção e cuidado de crianças e
adolescentes - Profa. Dra. Isa Maria Ferreira da Rosa Guará
Oficina 1: 5 e 6 de novembro de 2018 e Oficina 2: 13 e 14 de março de 2019

Tema 2: A documentação enquanto estratégia de garantia do direito à cidadania de
crianças, adolescentes e famílias - Prof. Dr.Thiago Almeida Garcia
Oficina 1: 12 e 13 de novembro de 2018

Tema 3: Trabalho Infantil e crianças e adolescentes em situação de rua e na rua
Prof. Marco Antônio da Silva Souza
Oficina 1: 25 e 26 de fevereiro de 2019 e Oficina 2: 25 e 26 de março de 2019
Tema 4: Prevenção dos homicídios na adolescência, atenção integral às vítimas e
atendimento aos adolescentes em conflito com a lei em meio aberto - Prof. Ms. Tiago
de Holanda Altamirano
Oficina 1: 26 e 27 de novembro de 2018 e Oficina 2: 28 e 29 e março de 2019
Tema 5: Fortalecimento dos vínculos familiares – a convivência familiar e
comunitária como direito - Profa. Ms. Dayse Cesar Franco Bernardi
Oficina 1: 04 e 05 de dezembro de 2018 e Oficina 2: 27 e 28 de fevereiro de 2019
Tema 6: Direitos de crianças e adolescentes em situação de mobilidade - Prof. Doutor
João Guilherme Granja e Prof. Dr. Claudio Hortêncio Costa
Oficina 1: 28 e 29 de janeiro de 2019 e Oficina 2: 21 e 21 de março de 2019
Tema 7: Violências contra crianças e adolescentes: violência sexual, física e
psicológica - Prof. Dr. Benedito Rodrigues dos Santos
Oficina 1: 05 e 06 de fevereiro de 2019 e Oficina 2: 07 e 08 de fevereiro de 2019
Tema 8: Violência de gênero no contexto familiar, institucional e social - Profa.
Patrícia Ludmila Barbosa de Melo

Oficinas 1: 18 e 19 de março de 2019
As Oficinas se constituíram em estratégias de formação vivencial e de debate de temas
e conteúdos considerados fundamentais para a proteção de crianças e adolescentes
contra a violência e com atenção especial àquelas em situação de mobilidade,
favorecendo o engajamento e a articulação das organizações da sociedade civil, do
poder público e Sistema de Justiça, em uma ambiência sistêmica e de rede. Todas elas
foram extremante bem avaliadas pelos participantes, sendo consideradas pelos
gestores um marco nas políticas públicas dos municípios envolvidos.
O estabelecimento de parcerias com as agências multilaterais presentes no território
(Fundo de População das Nações Unidas - UNFPA, Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados - ACNUR, Organização Internacional para as Migrações OIM e ONU Mulheres) e órgãos do Sistema de Justiça (Defensoria Pública do Estado de
Roraima e Vara da Infância e Juventude) foram muito importantes no decorrer do
desenvolvimento das ações, favorecendo a adesão e garantindo a legitimidade ao
projeto formativo.

Encontro com a Defensoria Pública do Estado de Roraima

O envolvimento dos diferentes atores no processo formativo pôde traduzir-se em
parcerias efetivas para uma nova ética de convivência no território, constituindo assim
em uma experiência metodológica e política relevante para o Estado de Roraima.
“A oficina foi de grande importância para a minha
formação profissional e pessoal. Além do conhecimento
teórico científico, também tive a oportunidade de
interação com as parceiras institucionais de apoio ao meu
trabalho. Fiquei muito contente com a dinâmica da

professora e a sua vontade de passar o conhecimento.
Parabéns a equipe do NECA pela linda realização.”
“A iniciativa do curso foi de grande importância para os
diversos profissionais que estão atuando na área de
migração em Roraima, pois é um tema que lidamos
diariamente. A partir dessa oficina pude ter alguns
insights para aplicar no dia a dia e assim melhorar a
escuta desses casos e o fluxo do trabalho. Obrigada!”
“A formação do Unicef/Neca foi um divisor de águas para
os municípios do Estado de Roraima tão isolados e
necessitados de aprimoramento profissional, aquisição de
conteúdos atualizados e da troca de experiências com
seus pares”.
Produção e disseminação de materiais de formação e publicação sobre proteção dos
direitos de crianças e adolescentes vítimas ou em risco de violência
Com tiragem de 5.700 exemplares, o material produzido estabelece conexão entre a
metodologia do Selo UNICEF e as questões de mobilidade (migração, refúgio e tráfico
de crianças e adolescentes), detalhando os passos, de forma concreta, para que
crianças e adolescentes tenham acesso aos serviços sem discriminação.
A publicação oferece orientações metodológicas para implementação de nove
resultados sistêmicos relacionados com a proteção dos direitos da criança e do
adolescente concretizados em temas como registro civil de nascimento;
fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); funcionamento dos
programas e das políticas de inclusão social de famílias vulneráveis no município;
prevenção e notificação de situações de violência sexual e trabalho infantil no
município oferta de serviços integrados de atendimento a crianças e adolescentes
vítimas ou testemunhas de violência no município (Lei 13.431/2017); disponibilização
de serviços socioeducativos em meio aberto no município; desenvolvimento de ações
multisetoriais de proteção ao direito à vida dos adolescentes e contra a violência no
município; fortalecimento da participação da sociedade (especialmente de crianças e
adolescentes) na elaboração e no controle social de políticas públicas.
No processo de disseminação da publicação, o Neca e o Indica realizaram um ciclo de
seis encontros de capacitação das equipes dos Escritórios Regionais do UNICEF de São
Luís, Belém, Salvador, Recife, Manaus e Fortaleza que contou com a presença dos
especialistas de cada tema responsáveis pela elaboração dos textos.

