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RESUMO
ARAGÃO, A. S. Rede de proteção social e promoção de direitos: contribuições do Conselho
Tutelar para a integralidade e a intersetorialidade (Uberaba-MG). 2011, 384f. Tese (Doutorado).
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011.
As redes de proteção social encontram na concepção dos determinantes sociais de saúde denso
aporte conceitual para análise e intervenção sobre as violências contra crianças e adolescentes.
De um lado, essa concepção permite a compreensão integral dos indivíduos, famílias e
comunidades e, de outro, a proposição de políticas públicas intersetoriais. O presente estudo
objetivou conhecer e analisar sob a ótica dos sujeitos sociais (do Conselho Tutelar, profissionais
de instituições de saúde e de assistência social e integrantes do judiciário) a atuação da rede de
proteção social à criança e ao adolescente no município de Uberaba-MG. Os objetivos
específicos consistiram em: identificar e classificar os direitos violados atendidos pelo Conselho
Tutelar em relação ao Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (SIPIA); caracterizar
a rede de atendimento à criança e ao adolescente quando da violação de direitos e avaliar, sob a
ótica dos sujeitos sociais, os avanços e desafios da rede de proteção social. Trata-se de estudo de
caso desenvolvido com a triangulação de métodos. A metodologia qualitativa conduziu a coleta
e a análise de 50 entrevistas semi-estruturadas com profissionais da Saúde, da Assistência Social,
do Terceiro Setor e do Ministério Público. A metodologia quantitativa permitiu o tratamento dos
dados de fontes secundárias (relatórios consolidados do segundo semestre de 2007 ao primeiro
semestre de 2010) e seu cotejamento com a classificação do SIPIA. Do total (N= 6441) das 32
violências tipificadas pelo Conselho Tutelar, os “conflitos familiares”, que infringem do artigo 19
ao 52 do ECA, somaram, em média, 19,6%, seguidos do “comportamento irregular” (artigo 103
ao 105), com 15,3%. Nos maus-tratos, enquanto comunicações de “abandono”, “agressão”,
“conflitos familiares”, “espancamento”, “maus tratos”, “omissão” e “situações de risco e
irregular”, temos 41,1% dos fatos. Relativamente aos encaminhamentos (N= 8119), o serviço de
psicologia do Conselho acolheu, em média, 3,5% dos fatos, seguido pelo acionamento de
serviços do setor de saúde: CRIA/CAPS e CAPS-D (3,0%) e, do setor de assistência social, o CREAS
acolheu 2,7%. Os depoimentos dos profissionais evidenciaram a permanência de ações
fragmentadas face à agudização das vulnerabilidades e, por vezes, relações hierarquizadas entre
os integrantes das redes de responsabilização, de defesa e de atendimento. As equipes dos CRAS
e das ESF´s indicaram o volume de demandas, a extensão dos territórios e a falta de efetividade
do contra-referenciamento como obstáculos à continuidade da atenção às crianças, aos
adolescentes e aos arranjos familiares nos territórios. Observou-se, também, a sedimentação do
fluxo entre as instituições por ocasião dos casos agudos das violências, especialmente entre
CREAS, SEDS e o Ministério Público. Verificou-se forte tendência à individualização das violências
e vulnerabilidades manifesta na responsabilização do indivíduo ou da família e nas dificuldades
para a estruturação de ações preventivas. O estudo demonstrou, ainda, a emergência de
práticas intersetoriais na rede de proteção e a relevância da atuação do Conselho para a
efetivação da intersetorialidade. Refletir sobre o fazer do Conselho pode subsidiar a crítica às
ações focalistas e emergenciais e contribuir para o redirecionamento das políticas municipais às
demandas dos diversos territórios e sujeitos.
Palavras-chave: Violência. Políticas públicas. Defesa da criança e do adolescente. Participação
social. Ação intersetorial.

ABSTRACT
ARAGÃO, A. S. Social network of protection and promotion of rights: the contributions of
Tutelary Council for integrality and intersectoral (Uberaba-Minas Gerais, Brazil). 2011, 384p.
Thesis (PhD). School of Nursing of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2011.
The social safety nets are in the design of social determinants of health dense conceptual input
for analysis and action on violence against children and adolescents. On the one hand, this
design allows a full understanding of individuals, families and communities and on the other, the
proposition intersectoral public policies. This study aimed to identify and analyze from the
perspective of social subjects (the Guardian Council, professionals from health and social care
and members of the judiciary) the role of social safety net for children and adolescents in the
municipality of Uberaba-MG . The specific objectives were: to identify and classify the rights
violated by the Guardian Council met in relation to the Information System for Childhood and
Adolescence (ISCA) characterize the network of services to children and teens when the violation
of rights and assessment under the perspective of social subjects, advances and challenges of
social safety net. It is a case study developed with the triangulation of methods. Qualitative
methodology led to collection and analysis of 50 semi-structured interviews with professionals
from Health, Social Assistance, the Third Sector and the Public Ministry. The methodology
allowed the quantitative treatment of data from secondary sources (reports consolidated second
half of 2007 to the first half of 2010) and their mutual comparison with the classification of ISCA.
Of the total (N = 6441) of 32 violence typified by the Guardian Council, the "family conflicts", in
breach of Article 19 to 52 of the SCA, amounted, on average, 19.6%, followed by the "erratic
behavior" (Article 103 to 105), with 15.3%. In the ill-treatment, while communications
"abandonment," "aggression," "family conflicts", "beating", "abuse", "omission" and "situations
of risk and irregular", we have 41.1% of the facts. For referrals (N = 8119), the psychology service
of the Council received an average of 3.5% of the facts, followed by the activation of services in
the health sector: RCCA / CPS and PCC-AD (3.0%) and social assistance sector, 2.7% received the
creases. The testimony of professionals showed the persistence of fragmented actions against
the vulnerabilities and acute, sometimes hierarchical relationships between members of
networks of accountability, advocacy and service. Teams of RCSA and the FHT's indicated the
volume of demands, the extent of the territories and the lack of effectiveness of counterreferencing as obstacles to continuity of care for children, adolescents and family arrangements
in the territories. There was also the sedimentation of the stream between the institutions
during the acute cases of violence, especially among CSASR, DSD and prosecutors. There was a
strong tendency to individualization of violence and vulnerability manifested in the
accountability of the individual or family and the difficulties in the structuring of preventive
actions. The study also shows the emergence of sector practices in the safety net and the
relevance of the work of the Council for the effectiveness of intersectoral cooperation.
Reflecting on the making of the Council may support the criticism of the focal and emergency
actions and contribute to the diversion of municipal policies to the demands of the various
territories and subjects.
Key-words: Violence. Public policies. Defense of children and adolescents. Social participation.
Intersectoral action.

RESUMEM
ARAGÃO, A. S. Red social de protección y promoción de los derechos: las contribuciones de el
Consejo de Guardianes a integridad e intersectorial (Uberaba-Minas Gerais, Brasil). 2011, 384f.
Tesis (Doctorado). Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão
Preto, de 2011.
Las redes de seguridad social en el diseño de los determinantes sociales de la salud densa de
entrada conceptual para el análisis y la acción sobre la violencia contra los niños y adolescentes.
Por un lado, este diseño permite una comprensión completa de los individuos, familias y
comunidades y por el otro, la proposición de políticas públicas intersectoriales. Este estudio tuvo
como objetivo identificar y analizar desde la perspectiva de los sujetos sociales (el Consejo de
Guardianes, los profesionales de asistencia sanitaria y social y miembros del poder judicial) el
papel de la red de seguridad social para los niños y adolescentes en el municipio de UberabaMG. Los objetivos específicos fueron: identificar y clasificar a los derechos violados por el
Consejo de Guardianes satisfecho en relación con el Sistema de Información para la Infancia y la
Adolescencia (SIIA) caracterizan a la red de servicios para niños y adolescentes en la violación de
los derechos y la evaluación en la perspectiva de los sujetos sociales, los avances y desafíos de la
red de seguridad social. Se trata de un caso de estudio desarrollado con la triangulación de
métodos. La metodología cualitativa dirigida a la recogida y análisis de 50 entrevistas semiestructuradas con profesionales de la Salud, Asistencia Social, Tercer Sector y el Ministerio
Público. La metodología permite el tratamiento cuantitativo de datos de fuentes secundarias
(informes semestrales consolidados segundo trimestre de 2007 al primer semestre de 2010) y su
comparación mutua con la clasificación de Sipia. Del total (N = 6441) de 32 violencia
caracterizada por el Consejo de Guardianes, los "conflictos familiares", en violación del artículo
19 a 52 de la ENA, ascendió, en promedio, un 19,6%, seguido por el "comportamiento errático"
(artículo 103 a 105), con el 15,3%. En los malos tratos, mientras que las comunicaciones
"abandono", "agresión", "conflictos familiares", "paliza", "abuso", "omisión" y "situaciones de
riesgo e irregulares", tenemos un 41,1% de los hechos. Para referencias (N = 8119), el Servicio de
Psicología del Consejo recibieron un promedio de 3,5% de los hechos, seguido por la activación
de servicios en el sector de la salud: CRIA / CAP y CAPA (3,0%) y el sector de la asistencia social,
el 2,7% recibió los pliegues. El testimonio de los profesionales mostraron la persistencia de
acciones fragmentadas contra las vulnerabilidades y las relaciones aguda, a veces jerárquica
entre los miembros de las redes de la rendición de cuentas, apoyo y servicio. Los equipos del
CRAS y el del ESF se indica el volumen de demandas, la extensión de los territorios y la falta de
eficacia de la lucha contra-referencia como obstáculos para la continuidad de la atención de los
niños, los adolescentes y los arreglos familiares en los territorios. También estaba la
sedimentación de la corriente entre las instituciones durante los casos agudos de la violencia,
especialmente entre los CASRE y MDS y fiscales. Hubo una fuerte tendencia a la individualización
de la violencia y la vulnerabilidad se manifiesta en la responsabilidad de la persona o la familia y
las dificultades en la estructuración de las acciones preventivas. El estudio también muestra la
aparición de las prácticas del sector en la red de seguridad y la pertinencia de la labor del
Consejo para la eficacia de la cooperación intersectorial. Reflexionando sobre la decisiones del
Consejo pueden soportar las críticas de las acciones de coordinación y de emergencia y
contribuir a la desviación de las políticas municipales a las demandas de los distintos territorios y
sujetos.
Palabras clave: Violencia. Las políticas públicas. Defensa de los niños y adolescentes. La
participación social. La acción intersectorial.
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