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RESUMO 
 
O trabalho apresentado é resultado da experiência adquirida 
com a assessoria técnica, monitoramento e acompanhamento 
do atendimento realizado pelos CREAS, em Pernambuco. Tal 
experiência permitiu traçar o cenário de violações de direitos 
(Abuso e Exploração Sexual, Negligência e Abandono, 
Violência Física e Psicológica e Trabalho Infantil) sofridas por 
crianças e adolescentes, bem como verificar ações 
estratégicas que estão sendo realizadas no atendimento que 
objetiva responder de forma efetiva no enfrentamento dessas 
violências contra este segmento.  
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Introdução 
 
1. Apresentação 
 

O presente artigo tem como objetivo central demonstrar o atual cenário de violações 
de direitos contra crianças e adolescentes, nos 54 municípios de Pernambuco que são 
cofinanciados pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS para o 
atendimento ao Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto de Liberdade Assistida – 
L.A. e Prestação de Serviço à Comunidade - PSC. Para tal análise foram utilizados dados 
do Sistema da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação - SAGI – vinculada ao MDS 
através dos Relatórios Mensais de Atendimentos - RMA dos CREAS municipais. 

Trata-se de um pequeno esboço da problemática, acerca do universo de violações 
de direitos sofridas por crianças e adolescentes, tais como o Abuso e Exploração Sexual, 
Negligência e Abandono, Violência Física e Psicológica e Trabalho Infantil, dentre outras, 
sem a pretensão de tocar em todas as suas nuances. Busca-se apresentar as ações 
realizadas pelos CREAS no enfrentamento desse fenômeno, bem como o atendimento 
efetivado nestes equipamentos aos adolescentes em cumprimento da medida 
socioeducativa.  

Assim, iniciaremos com uma reflexão acerca das violações de direitos contra crianças e 
adolescentes, posteriormente, traremos alguns dados relativos aos atendimentos e ações 
desenvolvidas pelos CREAS municipais objetivando a superação de tais violações e 
garantia dos direitos sociais garantidos para este público. 

 

2. As violações de direitos contra criança e Adolescentes: uma breve reflexão 

 

Entende-se por Direitos Humanos a concepção de que todo ser humano tem direito a 

vida, a liberdade, a dignidade e a preservação de sua integridade física, moral e social. A 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo II, retrata que toda pessoa 

humana tem capacidade para gozar os direitos e a liberdade, sem distinção de qualquer 

espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, 

origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.  

Assim, a transgressão desses direitos fundamentais viola principalmente o direito 

supremo a vida e a sua qualidade; o respeito às diferenças e à própria individualidade do 

ser. Neste sentido, compreende-se que todas as formas de omissão, negligência, maus-

tratos e opressão que venham a restringir os direitos e a privar a liberdade dos indivíduos, 

são consideradas formas de violência. Segundo a Organização do Ministério da Saúde 

(OMS), a violência é entendida como o  

 

“Uso intencional da força ou poder físico, realizado ou como ameaça, contra si 

mesmo, outra pessoa ou um grupo ou comunidade, que cause ou tenha muitas 
probabilidades de causar lesões, morte, danos psicológicos, transtornos do 
desenvolvimento ou privações”. (OMS, 2003). 

 

O CREAS, enquanto unidade integrante do Sistema Único da Assistência Social - 

SUAS, atua justamente na prestação de serviços especializados e continuados a 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. 

Para o atendimento deste público, o CREAS, conforme a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais (2009), dispõe dos seguintes serviços especializados: Serviço 

de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); Serviço 

Especializado em Abordagem Social; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de 

Serviços à Comunidade (PSC); Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas Famílias; e Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua. 

Em Pernambuco, ao se fazer uma análise dos indicadores de violações de direitos 

atendidos por estes equipamentos, destaca-se a existência de um quantitativo significativo 

de casos que envolvem Crianças e Adolescentes vítimas de violência/ violação de direitos, 

como o trabalho infantil, o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, a 

negligência e o abandono e a violência física e psicológica. 

Tomando como referência o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome - MDS, o termo “trabalho infantil” refere-se às atividades econômicas e/ou 

atividades de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, 

desempenhadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 (dezesseis) anos, 

ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, independentemente de 

sua condição ocupacional.  

No Estado de Pernambuco, o Trabalho Infantil, ainda afeta inúmeras crianças e 

adolescentes, no entanto de acordo com os dados estatísticos do IBGE (2010) houve uma 

considerável diminuição desse índice de 1.883.85 (2000) para 1.478.65 (2010) encontrando-

se em 9º lugar no ranking nacional com crianças e adolescentes em situação de Trabalho 

Infantil. 

A Convenção 182/1999, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre as 

piores formas de trabalho infantil, a qual foi ratificada pelo Brasil no ano 2000, define a 

“utilização, procura e oferta de crianças para fins de prostituição ou de produção de material 



 

 
                  

ou espetáculos pornográficos” (art. 3) como uma das piores formas de trabalho infantil. A 

Convenção obriga todo país que a ratificou a adotar medidas, em caráter de urgência, 

imediatas e eficazes que garantam sua proibição e eliminação. A exploração sexual 

comercial de crianças é definida como uma das piores formas trabalho e, 

consequentemente, deve ser combatida. Um dos instrumentos a ser utilizado na 

implementação das ações de prevenção e combate à violência sexual de crianças e 

adolescentes é o Plano Estadual de Prevenção e Enfrentamento a Violência Sexual Infanto-

juvenil.  

Conforme Dados do Disque 100 – Vinculado ao MDS, no ano de 2014 foram 

registradas 67.831 denúncias de negligência onde a maioria se refere a desamparo e falta 

de responsabilização envolvendo crianças e adolescentes. Apesar de se apresentar menos 

cruel que a violência física, esse tipo de violação abre caminho para outras situações, como 

por exemplo, maus-tratos, agressões, abuso sexual e até levar a morte. É de extrema 

importância salientar que foi mais expressiva que a violência sexual, psicológica e física.  

Os Planos Municipal e Estadual são instrumentos de defesa dos direitos de crianças 

e adolescentes, a fim de criar, fortalecer e implementar um conjunto articulado de ações e 

metas fundamentais para assegurar a proteção integral à criança e ao adolescente vitimas 

de violência sexual, bem como vítimas de trabalho infantil.  

Diante do exposto, em 2001, o governo brasileiro implantou o Programa “Sentinela”, 

que tinha como objetivo atender crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e suas 

famílias e lançou o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e 

Adolescentes, o qual estabelecia diretrizes de atendimento às vítimas.  Em Pernambuco, 

esta ação foi implantada em 24 municípios, e a partir de 2005, foi implementada e ampliada 

para 76 municípios, hoje, esse atendimento é uma política pública ratificada pela Política 

Nacional de Assistência Social/PNAS-2004 e NOB/SUAS-2005. O atendimento é realizado 

em Centros de Referência Especializados da Assistência Social-CREAS, norteados pelos 

Planos Municipal e Estadual, a partir dos seguintes eixos estratégicos: Análise da Situação, 

Atendimento Integral, Defesa e Responsabilização, Formação e Qualificação, Prevenção, 

Mobilização e Comunicação, Protagonismo Infanto-juvenil.   

Diante o cenário apresentado, observa-se que o atendimento realizado pelo CREAS 

visa concretizar o que está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 

em sua parte especial, na qual traz no título I abordando políticas de atendimento 

destinadas aos direitos das crianças e dos adolescentes que deverão ser feitas por um 

conjunto articulado de ações, prevendo um conjunto de políticas públicas, bem como 

políticas sociais básicas que configurem a garantia que o Estado cubra os direitos mínimos 



 

 
                  

a subsistência da criança e adolescente, como por exemplo, o direito a educação, saúde, 

cultura, esporte, lazer, profissionalização e moradia, dentre outros.  

 

3. O equipamento CREAS como referência para o atendimento das violações de 

direitos no segmento criança e adolescente  

 

Os Centros de Referência Especializados de Assistência Social do Estado de 

Pernambuco são equipamentos públicos estatais responsáveis pela oferta de atenções 

especializadas de apoio, orientação e acompanhamento a indivíduos, grupos (criança, 

adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência, mulher, LGBT’s, dentre outros) e 

famílias, com um ou mais de seus membros em situação de ameaça e/ou violação de 

direitos, objetivando assegurar proteção social especial e atendimento interdisciplinar nas 

situações de risco, ameaça, violência, discriminações ou abandono, favorecendo, assim, a 

capacidade protetiva da família, por meio da restauração/fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários (SEDSCJ, 2015).  

Em face disso a Proteção Social Especial tem por direção afiançar acolhimento e 

desenvolver atenções socioassistenciais a famílias e indivíduos para possibilitar a 

reconstrução de vínculos sociais e conquistar maior grau de independência individual e 

social. Ainda defender a dignidade e os direitos humanos e monitorar a ocorrência dos 

riscos e do seu agravamento.  

Considerando a relação existente entre a ECA (1990) e o SUAS (2005) no 

desenvolvimento de ações socioassistenciais e proteção sociojurídica a crianças e 

adolescentes, pode-se perceber que a efetivação dos direitos humanos para esse segmento 

a partir do CREAS, exige a estruturação de serviços, equipamentos e recursos humanos, 

necessários ao desenvolvimento de ações que contribuam para o enfrentamento da questão 

social que envolve a infância e a adolescência, e concretizem os conteúdos de rede, 

sistema, articulação e intersetorialidade preconizados por esses instrumentos legais. 

As atividades desenvolvidas pelos CREAS compreendem, além disso, atenções 

direcionadas para a promoção de direitos, preservação de vínculos sociofamiliares e 

fortalecimento da função protetiva da família diante do conjunto de condições que as 

vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social. Essas atividades 

são realizadas pelos CREAS de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) - Resolução n.º 109, 

de 11 de novembro de 2009, por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado 

a Indivíduos e Famílias (PAEFI), Serviço Especializado em Abordagem Social e o Serviço 



 

 
                  

de Medidas Socioeducativas em meio aberto LA e PSC. Esse equipamento conta com uma 

equipe de psicólogos, educadores sociais, advogados e assistentes sociais que atendem os 

casos, contribuindo para a construção de Plano Individual de Atendimento (PIA) para cada 

criança e/ou adolescente. 

Outro ponto relevante neste processo é o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo – SINASE que reúne princípios, regras e critérios para a execução de 

medidas socioeducativas e programas de atendimento aos adolescentes que tenham 

cometido ato infracional regulamentando a execução das medidas socioeducativas em meio 

aberto. Considerado enquanto política pública, tal sistema prioriza as medidas em meio 

aberto (Prestação de Serviço à Comunidade-PSC e Liberdade Assistida - LA) em detrimento 

das restritivas e privativas de liberdade, revertendo tendência crescente de internação dos 

adolescentes.  

Dentre as diretrizes do SINASE, em consonância com o previsto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA está à incompletude institucional, a garantia dos direitos 

fundamentais do adolescente e a municipalização do atendimento. Dessa maneira, o 

princípio elementar da municipalização do atendimento prestado à criança e ao adolescente 

(cf. art. 88, inciso I, da Lei nº 8.069/90) acarreta na elaboração e implementação, em caráter 

prioritário, de políticas públicas, tais como saúde, educação, assistência, cultura, esporte, 

assim como trabalho, destinadas à plena efetivação dos direitos de crianças e adolescentes.  

Em face disso, um dos objetivos essenciais da execução das medidas 

socioeducativas realizadas pelos CREAS é criar condições para a construção/reconstrução 

de projetos de vida que visem à ruptura com a prática de ato infracional e contribuir para o 

estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão sobre as possibilidades de 

construção de sua autonomia.  

Vale destacar ainda que os atendimentos multidisciplinares realizados pelos CREAS 

tanto visam potencializar a capacidade protetiva da família, quanto favorecer a reparação da 

violação a partir de uma atuação junto ao núcleo familiar/território/comunidade, mostra que a 

efetivação dos direitos humanos para crianças e adolescentes necessitam de uma maior 

intersetorialidade com as políticas púbicas, bem como uma estreita articulação com o Poder 

Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacias e Varas Especializadas, 

Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos. 

Assim, o cumprimento das ações institucionais do CREAS vai além do fortalecimento e 

integração entre as redes setoriais de atendimento e apoio à família e a indivíduos numa 

perspectiva de prevenção a vulnerabilidades (geração de emprego e renda, acesso a 

educação, saúde e habitação), mas também vai à procura de combater preconceitos e 

estigmas sociais historicamente construídos.  



 

 
                  

 

3.1 Uma análise breve dos dados de violações de direitos nos 54 CREAS 

pernambucanos que ofertam a Medida Socioeducativa de Meio Aberto de LA e PSC  

 

O Estado de Pernambuco é composto por 184 municípios e possui 131 CREAS 

Municipais, presentes em 125 munícipios. Vale salientar que ano de 2014 foi marcado na 

Política Nacional de Assistência Social, por evidenciar a necessidade de se reestruturar a 

regionalização dos serviços da Proteção Social Especial e, dessa forma, traçar novas metas 

de pactuação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, e Pernambuco, corrobando 

com os critérios estabelecidos, deverá implantar CREAS Municipal e/ou Regional nos 59 

municípios de pequeno porte I e II, para dar suporte aos casos de violações de direitos 

humanos, existentes nas doze regiões de desenvolvimento do Estado. 

Embora, dos 131 equipamentos CREAS Municipais instalados, apenas 41,22%, ou 

seja, 54 ofertam o Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto LA e PSC, e desses, 

tem-se um panorama relativamente importante nos dados de violações de direitos atendidas 

no ano de 2014, destaca-se abaixo o gráfico com as estatísticas que permitem visualizar de 

uma maneira geral as maiores e menores incidências dos tipos de violações existentes no 

segmento criança e adolescente atendidas por estes equipamentos sociais: 

Gráfico I 

 

Fonte: Dados do MDS/SAGI – Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, 2014. 

 

Em face ao exposto, em primeiro lugar com 33% está o atendimento a crianças e/ou 

adolescentes vítimas de violência física e/ou psicológica, seguido de vítimas de negligência 

e/ou abandono, o que nos leva a refletir como o CREAS, enquanto unidade pública estatal 

integrante do SUAS, atua nesse enfrentamento, uma vez que, através dos Registros 

Mensais de Atendimentos (2014), o quadro de violações é crescente e necessita de ações 



 

 
                  

embasadas para reduzir esses índices. 

Outro ponto relevante nesse processo é a questão estrutural, os equipamentos 

municipais encontra-se com equipes mínimas necessárias e indispensáveis para a oferta de 

atendimento especializado, o que dificulta o acompanhamento dos grupos operativos, bem 

como o andamento dos serviços existentes. 

Assim os dados revelam os desafios da efetivação dos direitos humanos de crianças 

e adolescentes frente às desigualdades e exclusões geradas pelo sistema capitalista 

vigente, sendo que a análise do atendimento desses 54 CREAS municipais, expressam um 

distanciamento entre a realidade material e os conteúdos de articulação, integração, 

intersetorialidade e matricialidade sociofamiliar presentes nas diretrizes do ECA (1990), 

PNAS (2004), demonstrando que a efetivação de direitos humanos de crianças e 

adolescentes requer um enfrentamento da questão social em sua universalidade, por meio 

da alteração no desenvolvimento de ações coletivas, organização de redes, e, 

principalmente, na intersetorialidade das políticas sociais. 

 

4.  A execução do Serviço de Medida Socioeducativa (L.A e/ou PSC) nos CREAS de 

Pernambuco 

 

A execução da Medida Socioeducativa - MSE (LA e/ou PSC) nos CREAS inicia-se a 

partir da articulação da Equipe Técnica do CREAS com Fórum Municipal, posteriormente os 

processos recebidos pelo CREAS são protocolados com o nome do adolescente, data da 

entrada e saída do Processo de Execução de Medida (PEM) no serviço. Ao receber o 

processo, a equipe técnica do CREAS se apropria das informações contidas no processo e 

o primeiro contato do Adolescente, acompanhado dos pais ou responsável é com o Técnico 

de Referência e o Educador Social para iniciar a construção do Plano Individual de 

Atendimento (PIA). 

Ainda nesse aspecto O PIA deverá ser construído de forma compartilhada com o 

adolescente e seus familiares ou responsáveis, dessa maneira é preciso considerar as 

habilidades e interesses do adolescente/jovem e as atividades e metas devem ser sempre 

avaliadas. Por fim a equipe técnica do Serviço, juntamente com o educador social que 

acompanha o caso, deverá elaborar relatórios periódicos para o Fórum ou Vara responsável 

posicionando se o adolescente está cumprindo a contento ou não a Medida a ele designada. 

Ao término do período de acompanhamento, no caso do adolescente ter cumprido a MSE a 

contento, deverá ser solicitado ao Fórum ou Vara o requerimento de extinção da MSE.   

Nesse contexto o PIA é o instrumento necessário para a pactuação com o(a) 

adolescente e sua família acerca do cumprimento da medida socioeducativa a que estiver 



 

 
                  

sujeito(a), bem como, do atendimento que será prestado e do trabalho que será 

desenvolvido. É “instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem 

desenvolvidas com o adolescente”(art. 52, Lei 12.594/2012). 

Assim, o Serviço de MSE em Meio Aberto, executado no CREAS, sob a gestão da 

Política Pública de Assistência Social, deve fazer parte de um Programa Municipal de Apoio 

à Execução das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, integrado por várias políticas 

públicas, com o objetivo comum de inserir o (a) adolescente em cumprimento de medidas 

Socioeducativas na comunidade, viabilizando sua aquisição de direitos sociais. 

Embora a demanda esteja aumentando com o decorrer do tempo, uma vez que os 

CREAS vêm ganhando visibilidade da Rede Socioassistencial e do Sistema de Garantia de 

Direitos, identifica-se que grande parte das equipes técnicas existentes nos CREAS 

Municipais do Estado de Pernambuco são fragilizadas e fragmentadas, chegando até 

mesmo em um equipamento CREAS Municipal ter apenas dois profissionais para atender 

todo território. 

Apesar de se constituir enquanto um Serviço pertinente ao atendimento dos CREAS, 

o fluxo do Serviço de Medida Socioeducativa nos equipamentos CREAS ainda encontra 

alguns entraves no estado pernambucano, que é composto por 184 municípios, há 131 

CREAS Municipais implantados, e apenas 54 CREAS ofertam o Serviço de Medida 

Socioeducativa, como por exemplo, pois o Poder Judiciário – competente por ministrar as 

medidas para os adolescentes – encaminham os usuários diretamente par as instituições de 

cumprimento da medida negando ao adolescente uma intervenção articulada com as 

políticas públicas e sociais pactuadas no PIA.   

Outro ponto relevante é o entendimento teórico-prático desse serviço, ainda novo e 

desafiador nos CREAS, pois grade parte dos equipamentos dispõe de infraestrutura 

precária, equipe técnica insuficiente e na maioria das vezes terceirizada, assim como a falta 

de experiência dos profissionais neste tipo de atendimento, agregando o preconceito e 

discriminação no acolhimento ao adolescente autor de ato infracional.   

Outro ponto que merece destaque nas ações realizadas no referido são as 

intervenções pontuais na realidade e reduzidas neste atendimento, pois a atuação dos 

profissionais deve se pautar no fortalecimento dos vínculos familiares e da capacidade 

protetiva da família, buscando propiciar a inclusão das famílias no sistema de proteção 

social e nos serviços públicos, conforme necessidade, assim como prevenir agravamentos e 

reduzir a incidência e reincidência dos atos infracionais por parte dos adolescentes. 

Por fim, para além de um atendimento e acolhimento, o serviço de MSE em meio 

aberto ofertado nos CREAS deve então constituir-se enquanto elemento de discussão para 

os próprios profissionais que estão diretamente envolvidos no atendimento aos 



 

 
                  

adolescentes, de modo que o entendimento da realidade onde estão inseridos possibilite a 

superação de práticas cotidianas, além da intervenção simplesmente pontual, garantindo 

aos adolescentes a aquisição de direitos sociais e superação da fragilidade / vulnerabilidade 

vivenciada.  

 

5. Notas Conclusivas 

 

O tema descrito ainda é algo que necessite de um estudo aprofundado no que se refere à 

violência e as formas de negação de direitos de crianças e adolescentes, as quais 

expressam as multifaces da questão social, cujo enfrentamento no âmbito dos CREAS 

expressa um “ativismo” que concentra esforços na identificação e acesso ao serviço, porém 

a integralidade do atendimento e a finalização dos casos encaminhados para o sistema de 

garantia de direitos, na grande maioria, não são efetivados. 

É necessário ainda aprofundar a promoção de uma das diretrizes do atendimento 

das medidas socioeducativas em meio aberto, a realização da intersetorialidade com outras 

políticas sociais, sistema de garantia de direitos, saúde, judiciário, educação, comunidade, 

dentre outros, focando o comprometimento na busca da proteção integral e de mudanças 

significativas na realidade social desses adolescentes.  

É mister ressaltar a necessidade de superar estigmas e preconceitos diretamente 

vinculados às crianças e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, 

ultrapassando, principalmente, por parte da gestão e execução dessas medidas, apenas o 

seu caráter punitivo, vinculando esses usuários a novas estratégias sob a ótica de desafios 

que os proporcionem mudanças no modo de ser e agir. 

 Por fim, a realidade apresentada remete a reflexões sobre a efetividade das 

estratégias das políticas públicas, em especial, da política de assistência social, enquanto 

mecanismos políticos de enfrentamento das problemáticas sociais geradas pelas 

contradições do sistema capitalista, que nos faz adentrar num universo de indagações 

recheado de contradições e ambivalências. Por um lado se a pobreza, fragilizações e 

violências, de fato, são frutos de uma realidade material calcada na desigualdade social e a 

efetivação dos direitos humanos de crianças e adolescentes depende do enfrentamento 

dessa questão social que os afeta diretamente, por outro, a qualificação, associada à 

eficiência e eficácia das ações públicas é condição irrefutável para a concretização de 

processos de autonomia e humanização, sendo esses aspectos adotados como ponto de 

partida para uma sociedade mais justa e igualitária. 
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