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RESUMO 
 
O presente artigo visa demostrar as situações de violência das 
famílias atendidas pelo CREAS/ Maracanã. Empregou-se como 
método o estudo bibliográfico, a aplicação de entrevistas a 
cinco famílias, foi possível refletir sobre a dinâmica da violência 
intrafamiliar a complexidade do assunto, e o trabalho da equipe 
do CREAS no acompanhamento das famílias.Observou-se que 
mesmo tendo diálogo entre os membros familiares não foi 
suficiente à prevenção, porém através do diálogo tem-se o 
apoio mútuo, enquanto ao trabalho do CREAS é de suma 
importância no processo de superação da violência do 
indivíduo e da família. 
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ABSTRACT 
 
This article aims to demonstrate the situations of violence of the 
families assisted by CREAS / Maracanã. Was used as the 
method bibliographical study, the application of interviews with 
five families, it was possible to reflect on the dynamics of 
domestic violence the complexity of the subject, and the work of 
CREAS staff in monitoring if famílias.Observou that even 
having dialogue among family members was not enough to 
prevent, but through dialogue has been mutual support, while 
the work of CREAS is of paramount importance in the process 
of overcoming violence of the individual and the family. 
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INTRODUÇÃO  

 

A temática violência compõe um árduo trabalho na atualidade, devido às diversas 

concepções que compõe o fenômeno.  Para Fávero e Fuziwara (2011), a violência “[...] é 

também dimensão das relações sócio - históricas que se expressam na vida cotidiana, não 

sendo, portanto, atingível apenas na imediaticidade expressa pelo ato de violência. 

Logo, considera-se a problemática da violência como multifacetada, ou seja, 

identificando diversos fatores com os quais corroboram na sua apresentação enquanto ato. 

A violência no seio familiar vem aumentando exacerbadamente, legitimando políticas 

públicas voltadas à prevenção e promoção/garantia de direitos sociais, objetivando o 

trabalho frente às relações familiares, como fortalecimentos de vínculos, evitando assim um 

possível risco social. 

A pesquisa conta com o objetivo de demonstrar as situações de violência pelas quais 

passam as famílias atendidas pelo CREAS - Maracanã.  

A pesquisa foi realizada no Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social- CREAS – São Miguel Arcanjo, do município de Maracanã/PA, nordeste paraense. O 

interesse surgiu em decorrência da experiência como assistente social neste Centro, 

buscando reflexões sobre quais são os fatores que fazem a violência (física, psicológica, 

sexual) se concretizar na condição de violência intrafamiliar e a ausência ou presença do 

diálogo sobre violência na família. 

Foi utilizada a pesquisa qualitativa, onde os sujeitos do estudo foram cinco famílias 

acompanhadas pelo Serviço de Proteção Especializado de Famílias e Indivíduos – PAEFI, 

as famílias foram atendidas no período de junho do ano de 2014 a dezembro de 2014. 

As entrevistas foram realizadas nos dias 10 e 11 de dezembro de 2014 no domicílio 

dos entrevistados, todos assinaram termo de livre consentimento. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

1 . FAMÍLIA E VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 

 

A família como grupo social importante na defesa dos membros vulneráveis, tem 

ou deveria ter a responsabilidade de proteção à criança, ao adolescente, ao idoso e a 

pessoa com deficiência, estes devem ou deveriam ser protegidos de qualquer tipo de 



 
 

 
                   

violência externa, porém o que se observa nos trabalhos feitos pelos Centros de 

atendimentos de Assistência Social são casos em números cada vez maiores dos próprios 

membros da família ser os agressores desses atores sociais. 

Entende-se como violência um fenômeno social onde Quaglia ,Marques e 

Pedebos apud Ferrari (2002).  “sempre está associada a uma forma de manifestação de 

relações de poder e dominação de um sujeito sobre o outro...” e que se manifestar das 

diversas formas sendo pela força (agressão física), psicológica, negligencia, sexual etc. 

 Quando a violência acontece no seio familiar esta violência passa ser 

conceituada como violência intrafamiliar onde “toda ação ou omissão que prejudique o bem-

estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento 

de um membro da família. (Day. et al .,2003,p.10) 

 A violência intrafamiliar ocorre em todas as classes sociais, porém as classes  

que mais utilizam os serviços nos centros de Assistência Social e órgãos de defesa de 

direitos são as classes menos favorecidas ( vulnerável social e pessoal), resultantes de um 

processo histórico desigual socialmente deixando a família frágil a ponto de não ter subsídio 

para proteção dos membros da família (Pedersen e Grossi, 2011, p.27-30). 

A violência contra crianças e adolescentes intrafamiliar pode ocorrer de forma 

física, psicológica, negligencia, sexual. Qualquer das formas torna-se uma violência infanto-

juvenil que se caracteriza em “ implica, de um lado, transgressão do poder de proteção do 

adulto e, de outro, coisificação da infância, isto é, negação do direito que Crianças e 

Adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento”.( GUERRA,1998,p.32)  

A condição de sujeitos em condições de desenvolvimento ainda é recente no 

Brasil só teve reconhecimento com a Constituição Federal de 1988 e com a implantação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente ( Lei 8.069/90) - ECA. A violência intrafamiliar pode 

ser considerada uma das violências mais frequentes devido à relação de poder entre o 

adulto e a criança ou adolescentes, entre pais e filhos, padrastos e enteado (a)s etc. 

(Pederson e Grossi, 2011, p.26). 

A relação de poder implica em o genitor da criança ou do adolescente ser mais 

velho (idade) ou adulto e este ter o poder de força usando isso a ponto de cometer agressão 

física para punir, disciplinar ou até mesmo cometer homicídio. 

 

1.1 Tipos de violência contra criança e o adolescente 
 

Segundo Araújo e Pimentel (2007, p.115) alguns autores definem o abuso 

sexual como sinonímia de violência sexual. 



 
 

 
                   

O abuso sexual intrafamiliar como manifestação da violência é a categoria 

explicativa da vitimização sexual; refere-se ao processo, ou seja, a natureza da relação ( de 

poder) estabelecida quando do abuso sexual Faleiros  (apud Pederson e Grossi, 2011). 

A violência sexual intrafamiliar é definida por Guerra ( 2005,p.33) 

 

Todo ato ou jogo sexual, relação hétero ou homossexual entre um ou mais adultos e 
uma criança ou adolescente, tendo por finalidade estimular sexualmente esta 
criança ou adolescente ou utiliza-lo para obter uma estimulação sobre sua pessoa 
ou de outra. 
 
 
 

Seja qualquer forma de violência que perpassa a família deve-se levar em 

consideração sua história, sua condição social, alguns fatores sociais contribuem para a 

ocorrência de desproteção do membro familiar especificamente de crianças e adolescentes, 

idosos, pessoas com deficiência etc. Fatores como a desigualdade social, o desemprego, 

condições de vida e sobrevivência (Pederson e Grossi, 2011, p.25). 

 A violência de forma geral não pode ser compreendida isoladamente, pois na 

sociedade historicamente e atualmente se vivência a violência, que se manifesta por meio 

da violência estrutural da desigualdade, exploração da relação de poder, ou seja, pode-se 

inferir que a violência tem causas econômicas, cultural, social. (Pedersen e Grossi, 2011, 

p.30) 

Compreende-se que todo esse processo de mudanças familiares faz parte do 

processo de exclusão social provocado pelo sistema capitalista da relação de poder dos que 

detém o capital e os que vedem a força de trabalho, os que não estão inseridos nessa 

relação de poder encontram-se a margem da sociedade vivendo em condições precárias 

contribuindo para as diversas faces da violência na família. . (Pedersen e Grossi, 2011,p.32)  

 

   2. O CREAS E AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CENTRO 

 

O CREAS é órgão da Proteção Especial Social na divisão da proteção social que 

rege a Política de Assistência Social, segundo a lei Nº 12.435/2011definiu este órgão como: 

 

É uma unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, 
destinada a prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em 
situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos, ou contingência, que 
demandam intervenções especializadas da proteção social especial. ART.6º- C S2º. 

 
 

A família tem centralidade nos serviços direcionados pelo Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) para isso faz-se necessário o conhecimento profundo destas 

atendidas por suas unidades sejam elas na assistência básica (Centro de Referência de 



 
 

 
                   

Assistência Social – CRAS) ou média e alta complexidade (CREAS). A família tem 

centralidade pelo seu papel fundamental no enfrentamento do risco pessoal ou social como 

apoio na efetiva proteção dos seus membros familiares (Brasil, 2011, p.18). 

A equipe de profissionais do CREAS realiza o trabalho com a participação da 

família desde o primeiro atendimento, faz-se primeiramente a escuta da situação relatada, 

onde os técnicos de referência farão a avaliação se o caso está no perfil  de violações de 

direitos. 

A estrutura física do CREAS: Está situado no município de Maracanã na Avenida 

Geraldo Manso Palmeira, em localização estratégica no centro da cidade como definido 

pelas Normas da Política Nacional de Assistência Social, ou seja, facilitando o acesso 

através do ponto de funcionamento.  

  Nessa unidade pública a equipe profissional é composta por Psicólogo (1), 

Assistente Social (1) e Pedagoga (1). Além da equipe técnica, tem a equipe de apoio 

(administrativo, serviços gerais, e apoio de segurança).  

O público que o CREAS atende são: crianças e adolescentes, pessoas idosas, 

mulheres, pessoa com deficiência não importando classe social, raça, preferência religiosa 

etc.  

O serviço de acompanhamento ao indivíduo e a família é o Serviço de Proteção 

a Indivíduos e a Famílias (PAEFI) fará o acompanhamento continuo do caso relatado de 

ameaça ou violação de direito.  

 

Conforme a definição expressa na Lei nº 12.435/2011 

 

O PAEFI integra a proteção social especial e consiste no apoio, orientação e 
acompanhamento a famílias e a indivíduos em situação de ameaça ou violação de 
direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as diversas políticas públicas 
e com órgãos do sistema de direitos. ART 24º-B  

 
 

Esse serviço constitui um dentre outros serviços ofertados pelo CREAS, faz-se o 

acompanhamento contínuo de indivíduos e família na tentativa de reduzir o risco diante do 

indivíduo e sua família, visando a autonomia do/s sujeito/s na superação da violação 

ocorrida. 

O PAEFI realiza o acompanhamento de indivíduos e famílias que tiveram  seus 

direitos ameaçados ou violados, nesse acompanhamento a equipe multidisciplinar CREAS 

trabalha em conjunto com o indivíduo e sua respectiva família na recuperação da dignidade 

e dos direitos que de alguma foram tolhidos. 



 
 

 
                   

No CREAS Maracanã a maioria das denuncias são de violência sexual 

especificamente o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Na maioria dos casos a 

violência é cometida pelos próprios familiares da vítima, ou seja, acontece a violência 

intrafamiliar onde são os próprios pais, avôs, padrastos, tios, primos etc ; que cometem o 

ato. 

Por essa particularidade onde o abusador é membro familiar o ato de denunciar 

em alguns casos gera certo constrangimento e quando denunciados não são levados 

adiantes ( até a punição do abusador familiar),outros não, casos onde são tios, primos. 

                Segundo ( Quaglia,Marques;  Pedebos   Apud Furniss, 1993,p.37-41)  

 

“o abuso sexual de crianças e adolescentes é considerado síndrome do segredo 
para a própria criança e para a família , e síndrome da adição para o adulto que 
abusa, sendo que essas duas síndromes estão diretamente interligadas. Do ponto 
de vista da criança , há o receio de não ter credibilidade na revelação da situação 
abusiva, de não ser protegida pelos adultos e o medo de represália por parte do 
adulto agressor. 
 
 

O abuso sexual continua sendo um tabu na sociedade e entre as famílias, pois 

infelizmente esse assunto só vem à tona quando acontece no meio familiar, denunciar para 

as famílias tem o significado de expor a vida íntima da família e das relações existentes. 

O silêncio da criança ou adolescente sobre abuso sexual sofrido muitas vezes é 

refletido pelas ameaças feitas pelo abusador ou mesmo pela vítima ter receio de não ter sua 

revelação aceita e acreditada pela família e sofrer mais ainda com desconfianças pela sua 

palavra, então mantem em segredo. 

Em atendimento a criança ou adolescente após revelação do abuso sexual 

algumas vezes muda seu relato por influência de adultos da família na intenção de manter a 

aparência de família sem conflito.     

O processo de trabalho da equipe do CREAS caracteriza–se em dar suporte ao 

indivíduo e a família para que seja superada a situação de violência ocorrida e que no futuro 

essa família seja desligada do órgão tendo autonomia na sua vida pessoal, emocional e 

financeira. 

2.1. As famílias entrevistadas 

 

Como já mencionando o estudo foi realizado através de entrevistas com amostra 

de cinco famílias, nas quais quatro casos são de abusos sexuais e um caso de maus tratos 

e negligencia.  Os cinco casos contra crianças e adolescentes. 

Atualmente esses casos continuam sendo acompanhados pelo CREAS, mesmo 

alguns desses casos o ciclo de violência tenha sido interrompido essas famílias ainda 

precisam do trabalho do PAEFI tendo como um dos objetivos a contribuição ao 



 
 

 
                   

fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva, para que não haja 

reincidência de violação de direito da criança e do adolescente. 

Entre as cinco famílias identificou-se que três são chefiadas pelo gênero 

feminino, uma por casal de avos ( materno) ,e um com guarda compartilhada entre o casal.  

Todos moram em casas próprias, somente uma família tem um provedor com 

emprego formal, o restante trabalha como autônomos (comércio, pesca, catador de 

caranguejo). 

O fator trabalho e renda explicitam diretamente as condições de vida das 

famílias, algumas delas encontram - se em vulnerabilidade pessoal e social sobrevivendo 

com o mínimo possível, fazendo com que pais e mães saem de casa para buscar trabalho 

na rua deixando crianças e adolescente com os próprios abusadores.    

As famílias moram no centro da cidade de Maracanã, alguns vivem próximos a 

reservas de mangue, onde a estrutura física das ruas é de barro, sem sistema de esgoto, 

em casas humildes de barro. Todas as famílias declararam ter despesas com energia 

elétrica.  A água não é legalizada. 

Conforme assinado termo de consentimento os participantes não são 

identificados, será utilizada a numeração de 1 a 5 para nomear as famílias. 

Família 1  é  chefiada pelo pai que está separado da ex-companheira, devido a 

mesma ser usuária e traficante de drogas, na época em que toda família morava junto a 

mulher expunha os filhos ao consumo e a venda de drogas .O participante relata que não 

havia diálogo entre a família que era composta pelos pais , dois adolescentes e quatro 

crianças. Não se tocava no assunto de drogas, nem violência, apenas havia conselhos por 

parte do pai para os filhos que não concordava com o que a mãe fazia. Atualmente o 

participante 1 está com dois filhos da relação, outros três estão com a mãe e um com 

parentes na capital ( Belém)  .  

 Família 2 composta pela mãe e duas adolescentes, mãe trabalha como diarista 

também é beneficiaria do programa Bolsa Família , no qual utiliza beneficio e renda como 

diarista para alimentação da família , vestuário, material escolar para as garotas. Mãe é 

bastante comunicativa e extrovertida, devido esta característica disse manter diálogo aberto 

com suas filhas já que são duas adolescentes, conversam sobre diversos assuntos como os 

vários tipos de violência, sexualidade entre outros assuntos diversos surgidos no dia a  dia . 

Família 3 - composta pelos pais maternos, dois filhos ( crianças) , um sobrinho ( 

Criança) e uma irmã ( adulta). A participante é mãe solteira vive na casa dos pais, os avós 

participam da educação dos netos, existe diálogo aberto entre a família ( entre os adultos) , 

após a violência sofrida foi que houve ampliação do diálogo entre a família. A família 



 
 

 
                   

mantem-se financeiramente do beneficio das crianças e do ponto de venda que funciona na 

própria casa. 

A família 4 composta por mãe , um filho ( adolescente) , duas sobrinhas 

(adolescentes ) , família vive financeiramente do emprego formal em uma escola , a mãe 

tem guarda compartilhada entre pais da sobrinhas o qual assumiu a responsabilidade de 

cuidar e proteger as adolescentes. Entrevistada a mãe, participante relata que o diálogo 

entre ela e sobrinhas é aberto ( conversa sobre todos os assuntos em que filhos e pais 

dialogam com facilidade no cotidiano), porém após acontecimento de violência com as 

sobrinhas o assunto virou um tabu não conversam sobre o que aconteceu nem ao assunto 

que relacione ao ato de abuso sexual ocorrido com as sobrinhas.  

Família 5 é composta por  mãe , pai e filha ( criança) , pai é provedor da família ( 

catador de caranguejo) , mãe recebe pensão, entrevistada mãe relatou que “ filha já é bem 

entendida ” , inteligente criança conversa bem , sabe ler e escrever, as duas mantem 

diálogo em casa constantemente , já que mãe é dona de casa e quando filha não esta na 

escola passam maior parte juntas.  

O assunto violência pode parecer um tema comum, fácil de ser discutido, pois 

tão presente na sociedade através das mais diversas formas de violência que vivenciam a 

sociedade. Nas famílias o pensamento é quase ou sempre que a violência pode acontecer 

com outras famílias menos com a minha. Assim foram alguns relatos que familiares 

entrevistados fizeram. 

A mãe da família 2 relatou que foi um choque para ela quando soube do abuso 

sexual ocorrido contra as filhas adolescentes , visto que ela mesma se diz uma pessoa 

informada já participou de palestras do Conselho Tutelar da cidade discutindo sobre as 

violências sexuais e ter acontecido essa violência em sua própria família ( De certa forma há 

sentimento de culpa da mãe de não ter protegido as filhas como deveria , evitando o abuso 

sexual) . 

Por ter tido acesso a informação mãe sabe o significado de violência sexual 

ocorrida com as filhas, porém não acredita que seu ex-companheiro (padrasto das 

adolescentes) tenha cometido tal crime, o padrasto não reside mais com a família. De modo 

geral família compreende que violência é qualquer ato que cause agressão física, agressão 

verbal, e a violência sexual manter relação à força (sem consentimento). Em seu relato 

frisou mãe que o ocorrido afetou emocionalmente as adolescentes, mas também toda 

família que ficou abalada emocionalmente, por isso afirma que o serviço prestado pelo 

CREAS tem suma importância no enfrentamento desse abalo emocional para toda família.  

Ao contrário da mãe da família 2, o pai da família 1 um senhor humilde em seu 

modo de ser revela que não estudou muito e que sabe somente  assinar seu nome, não tem 



 
 

 
                   

muita informação sobre certos assuntos , mas que sabe que as drogas causam na família 

transtorno e que a partir do uso e venda das drogas pela mãe das crianças ela passou a ser 

negligente com os mesmo, no ponto de vista dele as crianças sofriam maus tratos por parte 

dela, como ele passava maior tempo fora de casa para trabalhar ela ficava responsável 

pelos cuidados dos filhos , mas o que pai via era o descuido. Pai relatou também que tem 

diálogo com os filhos sobre as drogas, dar conselhos sobre os riscos e consequências do 

uso. Em sua fala descreve a violência como. 

“Não ter cuidado com as crianças, bater (usar de violência física), agredir com 

palavras [ ...] ( Familiar 1) . como sua ex- esposa fazia com as crianças. 

Relatou também que se sentia mal quando presenciava tal violência contra os 

filhos, que a visão de direitos que tem atualmente está sendo esclarecido com o 

acompanhamento que está tendo do serviço do CREAS, onde ele recebe orientação, e tem 

oportunidade de aprender a lutar pelos seus direitos e dos filhos. 

A entrevistada da família 3 disse ter conhecimentos sobre os vários tipos de 

violência , mas se sentiu surpreendidos quando o ato de abuso sexual aconteceu na própria 

casa com o familiar abusador no qual eles tinha confiança de deixar a criança, que foi e 

ainda está sendo muito difícil superar tão choque .Salientou que o acompanhamento do 

CREAS é essencial para a superação do trauma para a criança e a família, mas que 

desejavam que a criança e família fosse atendidos em um período mais curto. Família 

compreende que violência seja algo forçado sem o consentimento do outro. 

A entrevistada da família 4  revelou que houve um transtorno muito grande na 

família já que as adolescentes moravam com os pais e após o acontecimento a tia “ brigou” 

para que as sobrinhas passassem a morar com ela. Que o diálogo entre ela e as sobrinhas 

é excelentes , pois sobrinhas tem livre abertura para conversarem o sobre assuntos diversos 

com a ti , porém ela preferi não tocar no assunto relacionado ao abuso sexual sofrido, 

relatou sobre o serviço do CREAS que está sendo satisfatoriamente acompanhada pela 

equipe, mas que poderia melhorar. 

A entrevistada da família 5 apresentou uma compreensão com relação aos tipos 

de violências ocorridas contra crianças e adolescente , e que se sentiu desprotegida com 

relação a filha no qual tem tanto cuidado e ao deixa-la no ambiente escolar veio acontecer o 

fato de abuso sexual. A mãe passou a conversar mais com a filha que já havia diálogo entre 

ambas, após o fato passou a ter cuidado dobrados. Com relação ao CREAS disse ter 

precisando muito do auxilio psicológico para a filha.            

 

3. CONCLUSÃO 

 



 
 

 
                   

 

A família como primeiro meio social do ser humano passou e passa por diversas 

modificações sociais e cultural é um processo dinâmico que exige o conhecimento 

especifico para cada caso (família). Os conflitos familiares existem em todas as classes 

sociais, mas o que parece ser mais visível aos órgãos públicos são os conflitos de família 

das classes menos favorecidas (em vulnerabilidade social), a violência é um dos tipos de 

conflitos que mais permeiam entre as famílias que procuram os órgãos para fazer denúncia 

ou ter acompanhamento especializado e  contínuo como no caso das demandas do CREAS.  

  Os conflitos internos nas famílias como a violência tem-se em consideração a 

diversos fatores sejam eles internos ( autoritarismo de pais , maridos para com filhos e 

esposas ) ou externos desigualdade social (vulnerabilidade social ) que podem contribuir 

para atos de violências contra criança ,adolescente ,mulher, idoso,    pessoas com 

deficiência etc.   

O que se observou neste estudo é que nem sempre os laços afetivos estão 

condicionados a proteção dos membros mais vulneráveis da família, ao contrario em alguns 

casos o agressor é aquele que a criança e o adolescente, por exemplo, tem confiança e 

acabam sendo vítimas. 

Diante das famílias entrevistadas percebesse a dificuldade dos familiares 

compreender que seus diretos estão sendo violados quando os mesmo sofrem qualquer tipo 

de violência por parte do agressor familiar, pois a configuração de violação de direito com 

caráter intrafamiliar é difícil de ser aceitável entre a família por mais que os laços afetivos 

estejam fragilizados para eles é difícil quebrar a ilusão do ideal (família perfeita). No entanto 

todas as famílias tem clara noção do que é violência e quais formas pode se expressar seja 

físico, verbal ou psicológico. 

Infere-se que o diálogo entre os membros da família é o principal meio de 

prevenção e apoio contra a violência, o que nem sempre se concretiza tendo em vista neste 

estudo todas as famílias relataram ter diálogo (aberto) entre os membros familiares, mesmo 

assim não evitou a violência intrafamiliar. 

 Por tanto com o estudo demostrou-se que para as famílias a violência é um 

assunto complexo, delicado e doloroso deixando marcas para sempre na memoria do 

indivíduo e da família. A aceitação da violência intrafamiliar ocorre após um processo lento 

algumas levam dias, meses e até anos para denunciar, outras de imediato denunciam. A 

naturalização da violência acaba sendo um dos entraves no reconhecimento da violência 

intrafamiliar, assim como o constrangimento de expor a vida íntima da família no sentido de 

desmoralizar “o nome da família”. 

O CREAS- Maracanã como órgão de Proteção Social Especial tem suporte na 



 
 

 
                   

Política de Assistência Social na defesa dos direitos violados ou ameaçados do indivíduo e 

da família, é a unidade pública habilitada para o acompanhamento especializado a todas as 

famílias que estão cometidas a qualquer tipo de violência sendo intrafamiliar ou não, os 

técnicos estão preparados para receber e trabalhar os indivíduos e a família para superação 

da violência ocorrida.           
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