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Resumo: O presente artigo é fruto dos resultados da pesquisa de doutorado, que buscou 
identificar as desproteções vivenciadas pelas famílias atendidas no CREAS e que se 
vinculam a este serviço justamente pelo fato de vivenciar a violência intrafamiliar. O artigo 
tem a finalidade de elucidar a importância deste serviço ao que tange as violações de 
direitos, compreendidas aqui enquanto um fator que desprotege as famílias e que 
precarizam seus modos de vida e relações familiares. É apresentado algumas narrativas 
das famílias (mulheres) entrevistadas e que puderam elucidar sobre o lugar do CREAS 
ocupado em suas vidas. 
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Abstract: This article is the result of the results of the doctoral research, which sought to 
identify the lack of protection experienced by the families assisted in CREAS and that are 
linked to this service precisely due to the fact of experiencing intrafamily violence. The 
purpose of the article is to elucidate the importance of this service to the violations of rights, 
understood here as a factor that deprotects the families and that precarize their ways of life 
and family relations. Some narratives of the families (women) interviewed are presented and 
they were able to elucidate the place of CREAS occupied in their lives. 
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1.A Política de Assistencia Social em tempos de inovação diante das desproteções sociais 
 

A Política de Assistência Social deve, obrigatoriamente, levar em conta “as 

pessoas, suas circunstâncias e dentre elas seu núcleo de apoio primeiro, a família”, 

(BRASIL, 2004, p. 15) da qual é imprescindível uma aproximação, uma vez que ela é o 

lócus em que riscos e vulnerabilidades sociais se constituem.  

Sem dúvida, esta Política deve ter clara a totalidade em que os indivíduos 

estão inseridos, o que exige a apropriação de uma visão da realidade social em que as 
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situações ocorrem, assim como ultrapasse a ideia do “estado aparente” que implica em 

reconhecê-lo como proveniente “das condições socioeconômicas como resultado provisório 

de um processo que acumula eventos ao longo do tempo e que deixam marcas e marcos 

nas vidas.” (BRASIL, 2013b, p. 86).  

Desse modo, para desvelar a realidade dos indivíduos, a Política de 

Assistência Social deve trazer à tona o contexto real dos acontecimentos sociais2 que 

indicam situações importantes na memória da sua história de vida. No texto da PNAS 

(BRASIL, 2004, p. 15) é apresentada a configuração desta Política, no âmbito da proteção 

social pública, que garante proteção a todos aqueles que dela necessita sem a previsão de 

contribuições ou contrapartida. Isto possibilitou entender que a proteção deve ser ampla e 

universal em sua cobertura, exigindo revelar, a priori, quem, quantos, quais e onde estão os 

brasileiros demandatários de serviços e atenções desta política.  

Desvelar e reconhecer esses elementos implica em um processo sistemático 

e dialético da realidade social, com aproximações sucessivas, que sejam capazes de 

entender o cotidiano de vulnerabilidades e desproteções sem desconectar de uma estrutura 

histórica, econômica e social. Dessa forma, revelar quem são os sujeitos de proteção social, 

contribui para alcançar condições de vida que revelam as situações de vulnerabilidade e 

risco social, que a assistência social busca atender. Identificar quantos são os indivíduos 

que a Assistência Social deve atender, indica a importância de se fazer o diagnóstico 

socioterritorial e ter um serviço de vigilância que indique o quadro de vulnerabilidade, 

desproteção e a oferta de serviços.  

Localizar onde estão os indivíduos que esta política deve alcançar, possibilita 

reconhecer os territórios nos quais ocorrem as principais desproteções sociais e as 

violações de direitos, o que corrobora com a precarização da vida cotidiana e para que o 

sistema protetivo da assistência social alcance seus destinatários e instale os serviços 

adequadamente.   

Nesta direção, fica claro que a política deve desenvolver a capacidade de 

ofertar proteção social por meio de um conjunto de percepções capazes de reconhecer a 

realidade social dos indivíduos. 

 

Uma visão social de proteção, o que supõe conhecer os riscos, as 
vulnerabilidades sociais a que estão sujeitos bem como os recursos com 
que conta para enfrentar tais situações com menor dano pessoal e social 
possível. Isto supõe conhecer os riscos e as possibilidades de enfrentá-los 
(BRASIL, 2004, p. 15). 
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Ou seja, reconhecer as desproteções sociais que estão expostos, 

considerando alguns fatores intrínsecos à sua realidade, como o território de vivência, as 

condições de vida, as relações familiares e comunitárias e as potencialidades individuais e 

coletivas. Isto exige, também, uma capacidade de compreender as possibilidades que os 

indivíduos podem contar para serem protegidos. 

 

Uma visão social capaz de entender que a população tem necessidades, 
mas também possibilidades ou capacidades que devem e pode ser 
desenvolvidas. Assim, uma análise de situação não pode ser só das 
ausências, mas também das presenças até mesmo como desejos em 
superar a situação atual (BRASIL, 2004, p.15). 

 

Diante dessas exigências, é fato afirmar que a Política de Assistência Social, 

desde 2004, tem um novo reordenamento normativo3, o que provoca um posicionamento 

inovador, estratégico e audacioso para combinar a realidade social com as ofertas protetivas 

garantidas por esta Política, por meio da instituição do Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS4 e de um conjunto de seguranças sociais que indicam a proteção como sua 

responsabilidade, além da garantia dos direitos socioassistenciais.  

Ao definir esse Sistema unificado, articulado e integrado, faz-se necessário 

estabelecer o campo de proteção que cabe à Política de Assistência Social delineando 

quem são os sujeitos destinatários a partir da leitura das situações de vulnerabilidade e risco 

social e direito. Neiri Chiachio (2011, p. 151) corrobora esse pensamento, quando afirma 

que “construir uma relação de defesa, proteção e promoção de direitos, por meio dos 

serviços, supõe conhecer e tornar visíveis as exclusões e desproteções sociais e a proteção 

devida.”  

Isso coloca como imperativa a necessidade de definir, conhecer e qualificar a 

real demanda de público e proteção dessa política Pública. O tema da desproteção como 

indicador de acesso e atenção dos serviços socioassistenciais não pode prescindir de seu 

contraponto, ou seja, a leitura de quais as seguranças protetivas e direitos 

socioassistenciais são ofertados no escopo dessa política social.  

Podemos considerar as seguranças sociais como indicadores que 

especificam as responsabilidades protetivas da Política de Assistência Social diante do 

conjunto de obrigações do Estado.  Sendo assim, é fato que a oferta dessas proteções deve 

incorporar o conjunto de obrigações dos serviços socioassistenciais, buscando manter 

                                                 
3
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correspondência com o grau de complexidade das desproteções, como ocorre com as 

especificidades da proteção social básica e especial ofertadas no âmbito da proteção da 

assistencial social. 

Além dessas seguranças, a PNAS deve possibilitar o acesso ao conjunto de 

direitos socioassistenciais que são garantidos ao seus usuários e tem intrínseca relação 

com as seguranças sociais. Esses direitos estão organizados por meio de um decálogo, 

deliberado na V Conferência Nacional de Assistência Social, sendo eles: Todos os direitos 

de proteção de assistência social consagrados em lei para todos; Direito de equidade rural-

urbana na proteção social não contributiva; Direito de equidade social e de manifestação 

pública; Direito à igualdade do cidadão e cidadã de acesso à rede socioassistencial; Direito 

do usuário à acessibilidade, qualidade e continuidade; Direito a ter garantia a convivência 

familiar, comunitária e social; Direito à proteção social por meio da intersetorialidade das 

políticas públicas; Direito à renda; Direito ao co-financiamento da proteção social não 

contributiva; Direito ao controle social e defesa dos direitos socioassistenciais. 

Para Berenice Rojas Couto (2007) os direitos socioassistenciais devem ser 

pensados como direito a todos, e são compreendidos enquanto direitos que: 

 

[...] se inscrevem na proteção social não contributiva, produto de um pacto 
social que reconhece que as dificuldades da população para viver com 
dignidade e para enfrentamento da questão social, nas suas mais diversas 
expressões, devem encontrar acolhida no sistema de proteção social 
brasileiro, que a partir de 1988 foi consagrado como direito de cidadania e 
dever do Estado (COUTO, 2007, p. 24). 

 

Dessa forma, a estruturação do cotidiano dos serviços da PNAS, como no 

caso os referenciados ao CREAS deve relacionar as precariedades dos modos de vida, que 

podem incluir: pobreza, violência, ausência de direito, fragilidade e rompimento de vínculos, 

com o arcabouço das ofertas protetivas - direitos e seguranças sociais, próprios desta 

Política. É evidente que essa relação contribui para a qualificação dos serviços 

socioassistenciais, assim como para o acesso da proteção social de assistência social.  

Essa proteção, em seu nível de complexidade especial, ofertado por meio do 

CREAS, tem por especificidade situações de violação de direitos, na qual indivíduos e 

famílias são expostas as piores condições de desproteções sociais, principalmente ao que 

tange o contexto da violência. Isto já indica a necessidade da especialização em sua oferta, 

devido à necessidade de uma atenção ao processo histórico de vida das famílias e 

indivíduos, na qual deve desvelar os sofrimentos, medos e inseguranças existentes; 

pressupõe especialização para resgatar vínculos, romper padrão de convívio baseados na 

violência; e por fim é especializada pois requisita uma equipe qualificada nas principais 

realidades sociais, justamente para ofertar atenções capazes de romper com os padrões 
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violadores de direitos e fortalecer os vínculos familiares e comunitários como forma de 

proteção.  

 

2. CREAS e a complexidade no atendimento das desproteções 

 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS foi 

gradativamente instituído no território brasileiro, como um dos principais avanços no 

processo de reordenamento da Política de Assistência Social (2004) e caracterizado como 

uma unidade de atendimento de proteção social especial de média complexidade. Entre 

suas atribuições está o desenvolvimento do serviço de proteção e atendimento 

especializado a famílias e indivíduos - PAEFI, definido pela Resolução nº 109/2009 como 

“serviço de apoio, orientação e acompanhamento às famílias com um ou mais de seus 

membros em situação de ameaça ou violação de direitos.” (BRASIL, 2009c, p. 25).  

Esse serviço ocupa lugar central nas ofertas do CREAS, justamente por ter 

como objetivo realizar um acompanhamento social capaz de ofertar proteção imediata, 

contínua e eficaz, considerando a complexidade e a natureza das realidades sociais. Deve 

articular-se com outras atividades e atenções ofertadas as famílias e indivíduos no âmbito 

da Política de Assistencial Social como também por outras políticas sociais. Para melhor 

definir a demanda a ser atendida nesse serviço aponta como público prioritário famílias e 

indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de: 

 violência física, psicológica e negligência; 

 violência sexual; abuso e/ou exploração sexual; 

 afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida 

socioeducativa ou medida de proteção; 

 tráfico de pessoas; 

 situação de rua e mendicância; 

 Abandono; 

 vivência de trabalho infantil; 

 discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; 

 outras formas de violação de direitos decorrentes de 

discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a 

sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar; 

 descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência 

de violação de direitos; 

A proposta protetiva do CREAS é desafiante e exige estratégias, envolvendo 

a participação tanto do Estado, como da sociedade civil. As respostas protetivas devem ser 
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capazes de substituir modelos clientelistas e assistencialistas por uma gestão inovadora 

correspondente à complexidade das desproteções, às expectativas de vida, aos sofrimentos 

e às inseguranças dos indivíduos alcançados.  

As realidades de desproteção levaram as famílias ao enfraquecimento de 

seus vínculos de convívio, prova de que experimentam as piores manifestações da questão 

social, que para além da pobreza, usurpem a dignidade humana: 

 a violência que fragiliza os vínculos de afeto, de apego e de cuidado, 

particularmente aqueles, essenciais na proteção dos indivíduos, já que 

ocupam centralidade no desenvolvimento do ser humano; 

 a violação do direito de pertencimento, que lhes nega o reconhecimento e 

valorização como sujeito atuante no processo social. O destitui do lócus 

onde suas crenças, valores e significados são respeitados; 

 a subalternidade que impõe um patamar de rebaixamento sob a lógica do 

capital e que guarda mais crueldade na relação de gênero, ultrapassando 

a subalternidade de classe. Além disso, a subalternidade diante do 

poderio e das regras dos serviços que deveriam protegê-las; já que todas 

as mulheres buscam o emprego como fonte de proteção; 

 a relação conflituosa entre a desproteção, enquanto produto da 

sociedade capitalista, e a oferta insuficiente de proteção do Estado 

capitalista. 

A partir da leitura das desproteções atendidas pelo CREAS, destacamos o 

posicionamento das famílias atendidas que puderam revelar por meio de entrevistas, o lugar 

deste serviço ocupado em suas vidas e a relevância de sua intervenção.  

 

3.O lugar do CREAS no contexto de desproteção a partir das narrativas das famílias 

 

Visando identificar como os serviços correspondem às vulnerabilidade 

e desproteções das entrevistadas procuramos observar, em seus relatos, como 

compreendem a insuficiência de garantias e se a relacionam com a de desproteção 

e injustiça. 

 
Pior que eu gosto. Entre o CT, o Fórum e o CREAS, o que mais gosto é de 
vir aqui. No começo foi difícil, mas eu fui participando e acostumei. Não 
mudaria nada no CREAS. Gosto dos atendimentos da ([...]), ela conversa 
bastante e me ensina como lidar com a família. (ANITA) 
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Gosto de vir no CREAS, acho que sou bem atendida. Gosto de vir aqui, me 
ouve. Me ajuda a pensar sobre a minha vida. Eu gosto de vir. Me ajuda a 
não deixar meus filhos ir pro lar. Eu não quero isto, né. (CARLA) 
 
Me sinto muito protegida pelo CREAS, pois lá a gente conversa e não me 
dão bronca, não fazem crítica, como algumas pessoas fazem. Quanto eu fui 
para o CREAS, eu estava sem chão, aí eu comecei a se erguer, eu tinha 
perdido minha entrevistada, e eles me ajudaram a me erguer [...] se eu não 
tivesse uma ajuda com a morte da minha mãe, eu não sei o que ia ser de 
mim. Eles me ajudaram bastante. Hoje eu to muito bem.  Me ajuda com as 
coisas, sempre está ali para escutar, pra me ajudar. Hoje minha vida está 
começando de novo. (GILDA) 
 
É bom, eu gosto de falar com as meninas do CREAS. Elas falam palavras 
boas, para me animar. Me ajuda bastante sim. (SUZANA) 
 
A ajuda que tenho hoje, emocionalmente falando, é o CREAS, porque eu 
procurei tantos órgãos anteriormente. Eu tenho muito a agradecer ao 
CREAS por tudo, pelo atendimento maravilhoso. A equipe é fina, não grita 
com a gente, diferente do CRAS, que já me descrimina na porta. (GISELE) 
 
Acho tudo bom. Eu converso e eles me explicam. Eu gosto das brincadeiras 
que eles fazem (profissionais) (risos). Gosto de vir no grupo, a gente 
conversa. Não tem nada de ruim, gosto de tudo. (JANETE) 
As crianças estão amando, sempre elogiam os profissionais, que são muito 
bons. Quando entram aqui, se sentem aliviados, e a dor que carregam 
ameniza um pouco por poder desabafar, compartilhar o que passamos. Nos 
sentimos protegidos, bem atendidos e com atenção, somos vistos por 
alguém, isso é muito importante para mim e para as crianças. O CREAS é 
tudo na minha vida, ele é tudo - família, amigo, companheiro, não dá pra 
explicar. Eu me sinto protegida. Como eu disse, eu me sinto abraçada [...] 
me sinto acolhida, sabe? A gente é tratada igual às outras pessoas da 
sociedade, como qualquer outra pessoa, Me sinto importante. Ele é tudo na 
minha vida, é tudo [...] eu me sinto protegida. (NILDA) 
 
Acho muito necessário, porque eu estava totalmente perdida. Na Delegacia 
da Mulher me falaram do CREAS mulher e, de lá, me falaram desse serviço. 
Eu mesmo procurei o CT para os meninos passarem aqui. O meu filho 
melhorou muito com a vinda dele para cá. No início, eu me senti um pouco 
culpada, às vezes os profissionais falam coisas que marcam, e aí eu senti 
culpada, por algumas palavras, sabe? Eu até pensei em não vir mais. Mas 
agora está tudo ok. Me ajudou muito [...] cem por cento [...] tanto o CREAS 
mulher me ajudou, como o CREAS criança me ajudou muito a como cuidar 
dos meus filhos, a me proteger. Melhorou muito minha vida, até a questão 
de saúde, eu era resistente para buscar por ajuda para minha própria 
saúde, mas agora estou me cuidando, tomando remédio certinho. O 
atendimento do CREAS mudou muita coisa na relação com meus filhos. Me 
ajudou a entender que eu não devo sofrer violência. Me ajudou a ver o 
caminho, agora eu sei o caminho. (VILMA) 

 
Os relatos não demonstram descontentamento com os serviços recebidos no 

CREAS, com exceção de Vilma, que se sentiu pressionada no início dos atendimentos. Isso 

pode indicar, por ora, a presença de uma relação de troca entre as entrevistadas e o 

serviço, visto que, como afirmam, ao chegarem no CREAS sentem-se protegidas por 

poderem falar e serem ouvidas; recebem orientação que indicam os rumos para superarem 

as dificuldades; reconhecem que outras pessoas tem o mesmo sofrimento e necessidades; 



 

8 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

percebem mudanças na forma do convívio com seus pares e por isso tudo sentem-se 

protegidas pelo grupo.  

Ademais apontaram os impactos em suas vidas após recebem as referidas 

ações. A primeira se refere ao direito de falar e ser ouvida, o que indica a aproximação entre 

o CREAS e a família. Os serviços da Assistência Social devem possibilitar todos os meios 

para que os sujeitos sejam incluídos e possam revelar seus direitos violados, sofrimentos e 

inseguranças frente às severidades da vida social.  É dar voz aos que se mantem invisíveis, 

aos que sofrem pelas mazelas da questão social e reconhecer que esta voz tem força para 

mudar sua realidade.  

Essas mulheres, em sua maioria, vivem o descaso de não serem ouvidas, o 

que se explica, muitas vezes, por sua situação de subordinação, e de precarização das 

condições de vida. Ao permitir que essas mulheres expressem que vivem situações de 

violência e sem proteção, modifica-se o cenário, pois ao serem ouvidas elas demonstram 

suas opiniões, escolhas e expectativas frente a resolutividade de seus problemas. 

Segundo Maria Carmelita Yazbek (1993, p. 62) a realidade da pobreza é 

“expressão direta das relações sociais vigentes na sociedade e certamente não se reduz às 

privações materiais. Alcança o plano espiritual, moral e político dos indivíduos submetidos 

aos problemas da sobrevivência”. A ausência do direito e de seu reconhecimento faz com 

que os indivíduos sejam inseridos em um processo desigual e excludente, no qual não são 

reconhecidos enquanto capazes de almejar e, até mesmo, alcançar um patamar de vida 

diferenciado em que tenham acesso a bens e serviços suficientes para o exercício de sua 

cidadania. 

As narrativas trouxeram outro componente, que dizem respeito às orientações 

realizadas pelos profissionais do CREAS, como Nilda indicou ao dizer que sua relação com 

os filhos foi modificada, pois adotou atitudes que não exercia. A atenção à família nos 

serviços do CREAS, deve considerar as formas diversificadas dos arranjos familiares, que 

contrariam o padrão burguês de compreender a família.  

Vivemos em momentos das famílias homoafetivas, monoparentais, sem 

filhos, com filhos. Isto implica um respeito dos profissionais pela forma de se organizar, a fim 

de que não sejam rotuladas como as famílias “organizadas” e as “não organizadas”5, o que 

exige um aprofundamento de que organização estão buscando para e com essa família. 

Essa forma de compreender a família pode comprometer a integridade da mesma e com isto 

rotulá-la devido aos julgamentos, além de inseri-la em um processo de negação do direito 

devido a sua imposição de responsabilidades além do seu alcance.  

                                                 
5
 Esta divisão foi criada somente para ilustrar as possibilidades de divisão das famílias. 
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É extremamente necessário que os atendimentos às famílias sejam livres de 

qualquer forma de julgamento e moralização, na qual deve-se levar em conta todo a sua 

trajetória de constituição dessas famílias, considerando os acontecimentos mais marcantes 

que possibilitaram as desproteções sociais, como por exemplo o desemprego, o 

adoecimento ou a morte de algum membro da família que provocou um desarranjo familiar. 

Regina Célia Mioto (2006, p. 51) trata em seu artigo “Novas propostas e 

velhos princípios: a assistência às famílias no contexto de programas de orientação e apoio 

sociofamiliar”, sobre as categorizações das famílias, atribuindo isto enquanto um 

componente fortemente “arraigado tanto no senso comum como nas propostas dos políticos 

e dos técnicos responsáveis pela formulação de políticas sociais e organização de serviços”.  

O sofrimento da mulher perante as mazelas da vida social e do afastamento 

de seus filhos, pode ser um ponto chave para a união com outras mulheres que vivenciam 

situações semelhantes, que danificam suas imagens e lhes proporciona sofrimento, como 

apontou as narrativas ao dizer da importância do encontro com outras mulheres que têm os 

mesmos problemas e desafios fazendo com que elas se sintam protegidas, já que se 

fortalecem e juntas podem construir caminhos diante dessas desproteções. 

 

Considerações finais 

 

A superdimensão das ocorrências que demandam o atendimento do CREAS 

demonstra o grande desafio imposto a essa unidade de serviço, no contexto em que as 

políticas sociais estão inseridas, combinando o enfrentamento das violações de direitos e 

um Estado regido pela lógica neoliberal, sob a qual sua função social é reduzida, 

promovendo uma carência no exercício da sua responsabilidade de proteção social pública6.  

Consequentemente, está instaurada a contradição das políticas sociais, da 

qual o CREAS não se ausenta, justamente por ocupar um lugar de destaque no contexto do 

reordenamento da Política de Assistência Social, por assumir tamanha responsabilidade de 

enfrentar situações de violação de direito por meio de serviços referenciados diretamente 

executados pelo Estado, o que implica grandes desafios7 e demanda gestão inovadora e 

com profissionais qualificados e especializados ao que tange a desproteção das famílias.  

                                                 
6
Essa essência da violação de direito tem intrínseca relação com a proposta do neoliberalismo, que 

não só enfatiza o enxugamento dos gastos públicos, mas também provoca “ajustes e 
transformações estruturais” (LAURELL, 2009, p. 152), especialmente na área social, que deveria 
ter mais atenção pública, por ser uma das áreas mais afetadas pelo avanço da produção e da 
organização do capitalismo, do qual decorrem a desigualdade e o quadro da pobreza. 

7
 Os desafios postos ao CREAS estão imbricados na materialidade dos eixos que comandam suas 

competências e de que trataremos no item seguinte, onde buscaremos debater a complexidade do 
trabalho desenvolvido no âmbito desta unidade de serviço.  
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O movimento de implementação do SUAS está em curso, e do CREAS neste 

conjunto, temos que engendrarmos nesta luta para que a proposta elaborada em 2004 e 

debatida até os dias de hoje, seja materializada enquanto ação qualificada que traga 

impactos na realidade social dos indivíduos desprotegidos. 
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