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RESUMO 
 
O presente artigo busca problematizar a materialização das 
ações de enfrentamentos às expressões de violência contra 
crianças e adolescentes no âmbito do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social do município de 
Miranorte/Tocantins. A pesquisa realizou-se no ano de 2014 e 
visou promover uma contextualização crítica das principais 
estratégias e dos desafios encontrados pela equipe 
interdisciplinar no processo de superação da violência.  A 
análise dos dados permitira apreender que diante da 
complexidade do fenômeno as ações devem ser construídas 
visando uma perspectiva de integralidade, num sentido de 
promover um atendimento acolhedor, humanizado e 
integralizado.  
 
Palavras-chave: Violência. Criança e Adolescente. Política de 
Assistência Social. 

 
ABSTRACT 
 
This article seeks to discuss the materialization of clashes 
actions to expressions of violence against children and teens 
under the Specialized Reference Center for Social Assistance 
in the city of Miranorte/Tocantins. The research was conduct in 
2014 and aimed to promote a critical contextualization the main 
strategies and challenges faced by the interdisciplinary team in 
the process of overcoming violence. Data analysis allowed the 
learning that given the complexity of the phenomenon actions 
must be built towards a full perspective in order to promote a 
friendly service, humanized and fully. 
 
Keywords: Violence. Child and Teen. Social Welfare Policy. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Estudante de Pós-Graduação. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). 

Email: moniquesvieira@hotmail.com 
2
 Bacharel. Universidade Federal do Tocantins (UFT). 



 

 

 
                  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem o intuito de apresentar os resultados da pesquisa 

realizada no ano de 2014 junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS) do município de Miranorte/Tocantins, elencando desta forma dados que 

dimensionam a violência proferida contra crianças e adolescentes, bem como apresentar os 

desafios e possibilidades do trabalho social desenvolvido na instituição, no tocante ao 

enfrentamento às expressões deste fenômeno. No contexto atual, observa-se que a 

sociedade tem se defrontado cotidianamente com várias manifestações de violência contra 

crianças e adolescentes, tanto no âmbito familiar como ainda, fora deste espaço. A 

preocupação maior em realizar esta pesquisa partiu da constatação que no Estado do 

Tocantins existem apenas vinte e dois CREAS para um total de 139 municípios. Além disso, 

os CREAS existentes atuam de forma precarizada devido a ausência de equipe técnica bem 

como de condições infra-estruturais para o desenvolvimento das ações de enfrentamento às 

múltiplas expressões de violência. 

O grande desafio posto na atualidade não somente para as ações desenvolvidas 

pelo CREAS, mas para toda a rede de proteção diz respeito à criação de condições 

objetivas para a materialização de ações integradas que assegurem a proteção integral à 

infância e adolescência. O enfrentamento a essa face tão cruel da violência está 

diretamente relacionado à compreensão deste fenômeno a partir da historicidade dos seus 

aspectos socioculturais e das determinações econômicas, que o engendram na dinâmica da 

sociedade.  

 

2 O CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

O tipo de pesquisa utilizada foi a de enfoque qualitativo, em que se buscou 

apreender tais aspectos da realidade: a percepção da equipe do CREAS no que tange ao 

trabalho realizado junto às famílias e os desafios e possibilidades do trabalho social 

desenvolvido pela instituição no que se refere ao enfrentamento às expressões da violência 

contra crianças e adolescentes. A análise da realidade foi norteada pelo método dialético-

crítico a partir de quatro categorias: historicidade, totalidade, contradição e mediação. Para a 

coleta de dados, realizada no ano de 2014, utilizou-se a análise documental nos prontuários 

de atendimento do CREAS/Miranorte de crianças e adolescentes vítimas de violência, 



 

 

 
                  

referentes aos anos de 2013 e 2014/1, no sentido de apreender quais eram as principais 

expressões da violência, o perfil das crianças e adolescentes, o autor da violência e os 

encaminhamentos realizados pela equipe. Além disso, realizou-se entrevistas com aplicação 

de formulário que continha perguntas abertas com a coordenação e com os profissionais 

que compõem a equipe interdisciplinar (Psicologia e Serviço Social). Para analisar os dados 

coletados na pesquisa, optou-se pela técnica de análise de conteúdo. 

 

3 O ENFRENTAMENTO ÀS EXPRESSOES DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES: DESAFIOS E POSSIBILIDADES  

 

O município de Miranorte, realidade a qual subsidiou a investigação, compõe um 

dos 139 municípios do Estado do Tocantins e, de acordo com o Censo de 2010 realizado 

pelo IBGE revelou que a população deste município consiste em 12.623 habitantes (IBGE, 

2010).  O Censo SUAS3 2012/2013 apresentou dados que quantificaram os indicadores de 

atendimentos realizados pelo CREAS de Miranorte/TO num total de 46 situações de 

violência contra crianças e adolescentes, dos quais se destacam os seguintes: 09 crianças e 

adolescentes vítimas de violência física e psicológica intrafamiliar; 09 crianças ou 

adolescentes vítimas de abuso sexual; 11 crianças ou adolescentes vítimas de negligência 

ou abandono; 03 crianças ou adolescentes (até 15 anos) em situação de trabalho infantil. 

De acordo com Azambuja (2011) um fenômeno como a violência, devido às suas 

inúmeras manifestações que por sua vez, permeia a vida social, abarca um significativo 

número de pessoas violando-as em seus diferentes direitos. No que tange a este aspecto, a 

fala dos sujeitos entrevistados revela que a dimensão da violência que acomete o município 

de Miranorte está interligada a diversos fatores, o que evidencia o caráter multideterminado 

deste fenômeno. Entre os principais fatores ressaltados pelos entrevistados está o uso de 

drogas, sendo apontado como elemento responsável por desencadear situações de 

violência contra crianças e adolescentes, enfatizando que:  

 

Eu moro aqui no município tem doze anos e eu tenho percebido que tem 
aumentado, a violência tem sido mais decorrente eu acredito que seja porque a 
droga se inseriu no meio da família, então as crianças ficam mais vulneráveis, ficam 
mais suscetíveis à violência, porque a maioria é filho de usuário de droga [...] acho 
que quase cem por cento diz respeito ao uso de drogas, com famílias usuárias de 
drogas. (SUJEITO B, 2014).  

 

Esta fala demonstra que a realidade vivenciada por crianças e adolescentes é 

um cenário de extrema exposição à situação de vulnerabilidade social dentro do ambiente 
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familiar em que vivem. O agravante das drogas não é uma discussão nova quando se trata 

de decorrências no âmbito familiar e, segundo Vasconcelos (2010), muitas vezes os 

usuários são os próprios pais, incidindo para o acometimento de expressões da violência, 

como o abandono e a negligência no cuidado com os filhos ou até mesmo induzi-los ao 

consumo. 

Poletto e Koller (2006) afirmam que os fatores de risco estão relacionados a toda 

sorte de ocorrência de eventos negativos na vida que, quando presentes no contexto, como 

o, familiar, por exemplo, contribui para o aumento da probabilidade de o indivíduo 

apresentar problemas como físicos, psicológicos e sociais. Então, o contexto familiar em que 

as crianças e adolescentes atendidas pelo CREAS encontram-se inseridos apresenta as 

categorias droga/álcool como fatores de risco para o acometimento da violência, pois “a 

pobreza4 e a violência presente na comunidade potencializam os efeitos negativos 

associados aos fatores de riscos internos à família, como a violência doméstica, o 

alcoolismo e a depressão materna” (POLETTO; KOLLER, 2006, p. 30). 

Cabe à equipe do CREAS nos atendimentos às situações de violência levar em 

consideração estas especificidades que afloram no contexto familiar e que se condicionam 

como agravantes para a ocorrência da violência doméstica contra este segmento social. 

Nesse aspecto, conforme Yasbek (2004) a Política de Assistência Social deve funcionar 

como um mecanismo que garanta a defesa e a atenção aos interesses e necessidades 

sociais dos segmentos mais empobrecidos da sociedade. Assim, reafirmando-se como uma 

estratégia de combate à pobreza e à subalternidade a que estão submetidos tanto as 

crianças quanto suas famílias, visando ações que reduzam ou previnam exclusões, riscos e 

vulnerabilidades sociais, bem como atender as necessidades emergentes ou permanentes 

advindas de “problemas pessoais ou sociais”. 

A realidade perversa, que muitas crianças e adolescentes estão submetidas 

devido à violência a qual vivenciam cotidianamente, revela que as políticas públicas 

necessitam de ações eficazes que consigam dimensionar a amplitude das expressões deste 

fenômeno, entretanto, isso tem sido de fato um entrave no enfrentamento. Dentre os 

principais fatores que contribuem para sua reprodução na sociedade, diz respeito à 

naturalização e banalização da violência e, as falas dos sujeitos participantes da pesquisa 

apontam para esta questão, que ao mesmo tempo é latente e presente. A presença da 
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naturalização e da banalização da violência confere aceitação por parte da população e até 

mesmo por profissionais que lidam diretamente com este segmento social: 

 

[...] as denúncias são poucas, por que a gente vê no dia-a-dia como que é [...] 
trabalho infantil tem que ser identificado e a gente sabe que tem muitos casos, mas 
quando é denúncia o pessoal não vem não, porque hoje o trabalho infantil é algo 
natural para a população, “quem não trabalha, não presta” [...]. (SUJEITO A, 2014).  
 
[...] as pessoas subestimam a violência contra a criança, porque elas acham que 
isso é normal, isso acontece muito, então, elas subestimam, porque as pessoas que 
trabalham no CREAS daqui a maioria já vivem aqui, moram aqui há muito tempo, 
então os casos são vistos assim: “há isso nós não vamos mudar não, é natural”. 
Tem crianças aqui em Miranorte com 12 anos trabalhando em mercado, em oficina 
e, todo mundo acha normal, uma própria colega de trabalho acha normal. Por 
exemplo, o caso de uma mãe que negligencia os filhos, deixa os filhos sozinhos 
dentro de casa [...], isso é negligência, é abandono, tem que responsabilizar a mãe, 
não vai mandar para o promotor para punir essa mãe, mas tem que acompanhar 
essa família e mostrar para essa mãe que criança não pode ficar sozinha dentro de 
casa. (SUJEITO C, 2014). 

 

Segundo Guazina e Noal (2013) considerar um fenômeno como a violência 

natural, inerente à vida social, significa concebê-lo como algo que não apresenta vias de 

resolução. Compreender a violência como parte da vida cotidiana da população, implica 

inefetividade nas ações de enfrentamento, pois todo tipo de violência é considerado uma 

violação aos direitos humanos. Diante deste agravante é, preciso que o Estado promova 

com urgência ações educativas que mobilizem não só a sociedade civil, mas todas as 

entidades de atendimento e defesa de direitos, sensibilizando sujeitos sociais de que a 

violência não é algo natural, mas sim uma construção social que acompanha a história da 

humanidade e, que é possível que se estabeleça uma cultura de não violência. 

Na fala do sujeito C ao dizer “tem que responsabilizar a mãe”, nota-se a 

presença da categoria culpabilização, um risco que em geral tem sido muito comum, ou 

seja, em detrimento de responsabilizar o Estado pelas alarmantes expressões da questão 

social que afloram o contexto familiar, esta responsabilização recai fortemente sobre a 

própria família. No que tange a este aspecto Mioto (2010), elenca elementos da relação 

entre assistência social e família que são de suma importância neste debate. 

A autora afirma que quando o Estado empurra para a família a responsabilidade 

de assumir totalmente a proteção social, a assistência social se caracteriza como uma ajuda 

pública, pois "a assistência social se estabelece no momento em que a família fracassa na 

provisão de bem-estar a seus membros" (MIOTO, 2010, p. 4). Desse modo, compreende-se 

que somente quando a família falha é que se disponibiliza a intervenção pública, tendendo a 

ser de forma temporária, "significa conceber a relação assistência social e família mediada 

pela ideia de falência" (MIOTO, 2010, p. 05). 



 

 

 
                  

Nesse contexto é importante enfatizar que as famílias são vitimizadas pela 

violência estrutural, oriunda de sociedades extremamente desiguais social e 

economicamente, encontrando na sociedade capitalista o terreno para sua propagação e 

acarretando assim nas diversas expressões da violência que adentram o ambiente familiar. 

O trabalho infantil é um exemplo, utilizado muitas vezes como estratégia pelas famílias 

empobrecidas para a garantia do sustento familiar, ou mesmo a exploração sexual comercial 

de crianças e adolescentes que, não raro, os pais são coniventes com a situação, mas o 

fazem frente à pobreza que vivenciam e encontram nessas formas de violação de direitos 

um meio de subsistência da família, dada a extrema anulação de seus direitos sociais. 

Como em sua maioria os casos são pertencentes à esfera privada, não são 

notificados, ou mesmo, como a violência psicológica é de difícil identificação e acaba 

permanecendo no silêncio. No que se refere à violência sexual, muitas vezes as situações 

permanecem no silêncio por parte da família que, teme em revelar a situação e expor seus 

membros, persistindo diversos tabus no interior da mesma “[...] os familiares não 

agressores, por sua vez, fecham os olhos, tentando evitar o escândalo que pode abalar 

ainda mais a estrutura familiar [...]”. (AZAMBUJA, 2011, p. 83).  

 A afirmativa da autora se materializa na fala de um dos sujeitos ao enfatizar 

que: “a mãe não queria mais que a criança fosse acompanhada porque ela era de uma 

igreja, então, ela achou que se a filha tivesse em situação de violência sexual ela iria ser 

falada na igreja” (SUJEITO, C). Observa-se nessa fala que a questão cultural juntamente 

com religiosa torna-se um empecilho para o rompimento da violência, pois em famílias que 

ocorrem os casos de abuso sexual, é comum que a mesma se omita da denúncia e, 

conforme Azambuja (2004) tentam manter o controle sobre a situação. 

Neste tocante, o trabalho preventivo assume um caráter importante no 

enfrentamento às expressões da violência, engendrando não só as entidades de 

atendimento e defesa, como toda a sociedade civil. Entretanto, diante desta questão é 

preponderante enfatizar que o enfrentamento - às expressões de violência - tem esbarrado 

em fatores que dificultam a efetividade das ações e criando entraves que não permitem o 

rompimento com o silêncio, impedindo que a denúncia chegue as instâncias de justiça.  

A categoria marxiana da contradição5 possibilita apreender que a realidade do 

município de Miranorte/TO revela que as ações de enfrentamento às expressões da 

violência que acometem estes sujeitos estão limitadas devido a algumas condicionalidades 

que causam impossibilidade de intervenção sistemática por parte da equipe. A fala do 

                                                           
5
 A categoria marxiana contradição é “reconhecida pela dialética como princípio básico do movimento 

pelo qual os seres existem” (KONDER, 2008, p.47), assim como, a possibilidade de superação dos 
fenômenos que impedem o desenvolvimento social, cultural, político e econômico dos homens. 



 

 

 
                  

Sujeito B demonstra que o desconhecimento do trabalho do CREAS contribui para o 

agravamento deste cenário ao afirmar que: 

 

[...] nós temos uma dificuldade das pessoas chegarem aqui para denúncia, porque 
ainda está sendo pouco conhecido o trabalho do CREAS aqui dentro do município, 
as pessoas confundem muito o CREAS com o CRAS, com o Bolsa Família, com o 
Conselho Tutelar. (SUJEITO B, 2014). 

 

Portanto, é preciso apreender que o CREAS constitui-se como um Centro de 

Referência, coordenador e articulador da proteção social especial de média complexidade, 

ofertando orientação e apoio especializados e continuados às famílias e indivíduos em 

situação de violência, cujos vínculos não foram rompidos. Este serviço constitui-se de suma 

importância na promoção dos direitos socioassistenciais6 de crianças e adolescentes e o 

desconhecimento por parte da população sobre os serviços prestados por este órgão 

implica na inviabilidade de defesa dos direitos deste segmento, pois muitos casos de 

violência não são notificados permanecendo impunes, pois a população se omite em 

denunciar por falta de informação. 

A realidade do município de Miranorte/TO frente às ações de enfrentamento 

desenvolvidas pelo CREAS revela que a categoria medo, enfatizada na fala dos sujeitos, 

tem contribuído com esta questão ao afirmar que, “[...] quem sofre violência é a pessoa mais 

frágil, ou uma mulher, idoso, criança, e muitas vezes eles sofrem com o medo, o difícil de 

prevenir é isso por que tem a coação dentro de casa” (SUJEITO C, 2014). 

Diante deste quadro aponta-se, que as dificuldades em romper com o ciclo da 

violência no ambiente familiar e prevenir a reincidência dessas situações, tem se 

consubstanciado como significativos entraves para a construção de estratégias que 

consigam promover a superação da violência. Nessa direção, os sujeitos revelaram que: 

  

[...] a maioria dos casos aqui, dificilmente são desligados porque parece uma cadeia, 
acontece com a família, aquele adolescente cresce, já é aquele adolescente, o filho 
do adolescente que vai ser acompanhado pela instituição. É muito ligado os casos 
um com o outro, é difícil desligar. (SUJEITO B, 2014). 

 

O trabalho desenvolvido pelo CREAS implica o reconhecimento de que as 

diversas configurações familiares existentes na atualidade requerem da equipe um 

planejamento, diferentes propostas metodológicas de trabalho com as famílias, levando em 
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informação, enquanto direito primário do cidadão, sobretudo àqueles com vivência de barreiras 
culturais, de leitura e de limitações físicas; ao protagonismo e à manifestação de seus interesses; à 
convivência familiar e comunitária; à oferta qualificada de serviços. 



 

 

 
                  

consideração as particularidades de cada uma, seu contexto, suas trajetórias de vida. Enfim, 

cada situação deve ser compreendida de acordo com a sua particularidade e, diante da 

realidade acima desvendada, as ações de enfrentamento demonstram que os obstáculos 

existem e que dificultam as intervenções junto aos indivíduos e suas famílias.  

Assim, dentre as estratégias que são indispensáveis no enfrentamento às 

expressões da violência contra crianças e adolescentes destaca-se o trabalho em rede. A 

articulação da rede aponta para um caminho que possibilita adquirir novos conhecimentos, 

novas propostas de trabalho com as famílias, pois parte da contribuição de cada 

profissional, de cada instituição mediante um interesse coletivo, que é a proteção integral a 

estes sujeitos.  

Conforme as Orientações Técnicas do CREAS (2011), o trabalho em rede 

implica a articulação entre instituições e agentes que atuam em determinado território 

compartilhando objetivos e propósitos em comum, existindo um processo contínuo de 

circulação de informação, diálogo permanente. Nesse sentido, busca fortalecer as ações do 

CREAS com os demais órgãos que participam no acompanhamento às famílias e indivíduos 

em situação de violência, primando por uma articulação que viabilize o acesso dos usuários 

aos demais serviços, programas e projetos que integram o SUAS, levando em consideração 

que as situações atendidas requerem atenções, além das ofertadas pelo CREAS. 

Porém, no CREAS do município de Miranorte/Tocantins, conforme as falas dos 

sujeitos entrevistados existem algumas lacunas que interferem no desenvolvimento do 

trabalho em rede nas ações desta instituição. As categorias falha, ineficiência, fragmentação 

e fragilização revelam as circunstâncias em que se desenvolvem estas ações quando os 

sujeitos ressaltam que em relação a esta questão, “as ações da rede são pouco eficientes, 

poderiam ser melhor”. (SUJEITO B, 2014), enfatizando ainda que: 

 

[...] eu ainda vejo falhas, por que a gente sabe que acontecem muitos problemas 
[...], e tem muita coisa que as pessoas não dão muita credibilidade, tem algo assim 
que a rede poderia trabalhar melhor e, ela é falha. (SUJEITO A, 2014). 
 
[...] o que eu sinto mais vulnerabilidade ali é a polícia civil que, era para ser uma 
aliada nossa, mas não é [...]. Então, a rede de proteção não está sendo uma rede, 
está funcionando só em partes, a rede não funciona [...], a rede está fragilizada. 
(SUJEITO C, 2014). 

 

Nesse processo torna-se indispensável a participação da sociedade civil, pois é 

por meio dela que será possível exigir do Estado a promoção dos direitos de crianças e 

adolescentes uma vez que é dever do cidadão zelar por esses direitos e cobrar mais 

investimento público nesta área. Porém, a fala do Sujeito A, revela que no município de 



 

 

 
                  

Miranorte a participação da sociedade civil junto às ações de enfrentamento à violência tem 

sido ínfima e, que existe certo receio em denunciar os casos: 

 

A participação da sociedade civil [...] eu acho pouca [...], a gente faz as campanhas, 
informa, [...] mas não sei que medo é esse de denunciar, não sei se é devido à 
localidade do CREAS, pois se um indivíduo vem denunciar aqui, ele é identificado 
[...]. Acho que é por medo, como é caso de violência, a população se intimida na 
questão da denúncia, é falta do senso crítico. (SUJEITO A, 2014). 

 

Ainda é possível apreender nas falas dos sujeitos que a equipe do CREAS tem 

atendido demandas de outras áreas, principalmente do judiciário:  

 

Como tem uma demanda muito grande de outras áreas [...], sobrecarregam o 
CREAS com esses casos, fica abarrotado de casos e vão deixando os próprios 
casos do CREAS também. (SUJEITO C, 2014). 
 
A gente recebe mais é encaminhamento, demanda espontânea muito pouco, quase 
nada, encaminhamento do Conselho Tutelar, encaminhamento da Promotoria e da 
Defensoria Pública, vem diretamente. (SUJEITO A, 2014). 

 

No que tange a esta questão o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), em 

2014, mediante suas atribuições frente à categoria profissional, publicou o Ofício Nº 

041/2014 em que solicita providências ao Conselho Nacional de Justiça frente aos 

encaminhamentos advindos do Sistema de Justiça para assistentes sociais que possuem 

vínculo empregatício em outros órgãos quanto à elaboração de laudos sociais, estudos, 

pareceres e relatórios, onde há uma sobrecarga de trabalho e sem a devida remuneração e, 

que muitas vezes são de forma autoritária podendo resultar em sérios prejuízos ao 

profissional que não cumprir com as exigências. Esta situação deve-se a não existência de 

assistentes sociais no quadro de funcionários em instituições como o Ministério Público e 

Defensoria Pública, por falta de concursos públicos ou não convocação quando já realizado 

o concurso.  

Então, o CFESS (2014) apontou ainda, que esta situação acarreta prejuízos 

para os usuários de ambos os lados, tanto os que devem ser atendidos nas instituições 

onde os assistentes sociais trabalham quanto os que buscam direitos judicialmente. Esta 

prática persiste em diversas partes do país, em vários municípios, inclusive no município de 

Miranorte/TO. 

Tais situações deflagram que as consequências desta situação possuem 

reflexos na qualidade do atendimento destinado as crianças e adolescentes, pois as ações 

da rede, envolvendo o conhecimento de todos os profissionais, deveriam contribuir com a 

superação das situações de violência que afloram no ambiente familiar e, a demora nos 



 

 

 
                  

atendimentos em virtude do atendimento a outras áreas em detrimento as do CREAS, 

contribui para o agravamento dos episódios de violência.  

Além disso, os profissionais precisam ter conhecimento de que não são 

obrigados a prestar tais serviços e garantir a autonomia na atuação profissional prevista no 

Código de Ética Profissional. Ao Sistema de Justiça cabe respeitar as atribuições dos 

profissionais, abrir espaço para contratação remunerada, com salários que condizem com a 

função exercida e jornada de trabalho que esteja de acordo com a tabela de honorários do 

profissional de Serviço Social. 

É importante ressaltar que a ausência de um atendimento que realmente 

impacte na vida das famílias não é somente responsabilidade dos profissionais, mas, 

sobretudo, da gestão da política, por meio de destinação orçamentária as ações, oferta de 

qualificação profissional, o engajamento e a luta dos Conselhos de Direitos, politização da 

população para a reivindicação dos direitos sociais, garantia de autonomia profissional, 

entre outros.  

Mesmo não sendo de responsabilidade exclusivamente do CREAS, o 

desenvolvimento de campanhas intersetoriais de mobilização, esse equipamento 

caracteriza-se por ser um órgão articulador da rede de proteção. No entanto, salienta-se a 

importância de uma maior interação por parte das demais políticas sociais, principalmente 

de Educação e Saúde, visando sensibilizar toda a comunidade e mesmo as 

famílias/indivíduos acerca dos diretos. É imprescindível esta articulação, pois ressalta 

Bassanezi (2013) que a escola é a primeira instituição que se defronta com as dificuldades 

vivenciadas pelas famílias e, este órgão deve conhecer a situação socioeconômica das 

famílias dos alunos através da inserção na rede social de serviços e atendimentos 

existentes no município/comunidade, participando da construção das redes locais 

juntamente com serviços governamentais e sociedade civil organizada. 

Diante disto, sabe-se que as situações atendidas pelo CREAS apresentam 

particularidades, que por sua vez, podem agravar as situações de violência caso o 

posicionamento da equipe e da instituição contribuam nesse sentido. Por isso a importância 

de se investir na qualificação (profissional e dos serviços) para o atendimento, prevenindo-

se, assim, a revitimização, uma vez que as famílias e indivíduos demandantes deste 

atendimento já vêm carregados de tensões e conflitos e, encontram-se fragilizadas pela 

violência. 

Assim, cabe à equipe se organizar e estabelecer vias eficientes na prestação 

dos atendimentos, ou seja, é necessário no decorrer deste processo que os profissionais se 

articulem com o intuito de compartilhar as nuances de cada situação, trocando informações, 

conhecimentos, que possam contribuir na avaliação e resolução de cada situação, tendo em 



 

 

 
                  

vista que este trabalho deve primar pela superação da violência vivenciada no âmbito 

familiar.  

É importante ainda o desenvolvimento frequente de reuniões, pois o trabalho 

interdisciplinar compreende um espaço propicio e ideal para “[...] a troca de informações, 

experiências e conhecimentos, fundamental para articular e planejar ações e para 

compreender a situação violadora de direitos nas suas diferentes nuanças” (REBOUÇAS; 

SANTOS, 2011, p. 130). Mesmo este trabalho sendo de suma importância na condução das 

situações atendidas pelo CREAS, os sujeitos entrevistados revelaram que tem sido um 

desafio à equipe romper com atendimentos fragmentados e possibilitar o desenvolvimento 

do trabalho interdisciplinar. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As discussões apontadas no decorrer deste artigo tiveram como objetivo suscitar 

o questionamento acerca da importância da Política de Assistência Social no enfrentamento 

às expressões da violência contra crianças e adolescentes. Nesse sentido, apreende-se que 

a sociedade ao naturalizar a violência contra crianças e adolescentes acaba por limitar a 

materialização das ações de enfrentamento. Os relatos dos profissionais revelam que o 

caminho entre a realidade de crianças e adolescentes e as disposições garantidas por lei 

ainda é bastante longo, repleto de entraves e desafios que colocam em xeque a proteção 

integral a estes sujeitos.  

Diante deste cenário, é possível constatar que o principal desafio para a 

materialização das ações de enfrentamento concentra-se na persistência do silêncio diante 

dos casos de violência. Este silêncio advém da família das crianças e adolescentes, das 

vítimas, dos profissionais e da própria sociedade civil que se cala diante à barbárie cotidiana 

de violação aos direitos da infância e adolescência e da omissão do Estado na promoção e 

defesa de direitos por meio da precarização das políticas sociais. 

A análise dos dados possibilitara apreender a existência de uma série de 

obstáculos que impedem a materialização de ações efetivas para o enfrentamento à 

violência contra crianças e adolescentes no âmbito do CREAS em Miranorte. Assim, os 

sujeitos entrevistados apontaram como principais limites: naturalização da violência, medo, 

culpabilização, desconhecimento do trabalho do CREAS e da própria rede de proteção, 

fragmentação das ações, inefetividade da rede de proteção e precarização do trabalho.  

O estudo revelou que no município de Miranorte a articulação entre as 

instituições que compõem a rede de proteção (Política de Assistência, Saúde, Educação, 



 

 

 
                  

Conselho Tutelar, Ministério Público, Delegacia e Juizado) tem sido falha, fragilizada, 

ineficiente e fragmentada, impossibilitando assim que tanto as crianças e adolescentes 

quanto suas famílias contêm com atendimento sistemático que vise à superação da 

violência mediante fortalecimento da função protetora da família. 

A complexidade da violência requer que a equipe interdisciplinar desenvolva 

ações de cunho educativo que visem sensibilizar a sociedade acerca dos direitos das 

crianças e adolescentes a uma vida sem violência. O trabalho em rede evidencia-se como 

de extrema importância para a garantia de um atendimento acolhedor, humanizado e 

integralizado, evitando-se assim a revitimização das crianças e adolescentes.  

Ainda no atual contexto da sociedade brasileira, o fenômeno da violência contra 

crianças e adolescentes permanece invisibilizado, pois diante de sua complexidade é 

possível compreender que não é apenas uma política social que será capaz de reduzir os 

riscos e as vulnerabilidades à que estão expostos esse segmento social. Enquanto persistir 

na sociedade a cultura da violência e do silêncio será difícil materializar ações de 

enfrentamento que de fato coloquem fim a qualquer forma de violação de direitos.  
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